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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :وصحبه ومن وااله وبعدوآهلاحلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل 

 فلقد كرمه اهلل, فاإلسالم ينظر إىل اإلنسان من حيث هو إنسان على أنه عنصر ُمعزز مكرم مفضل
ونفخ , أن خلقه بيده يف أحسن تقومي: ومن تكرمي اهلل لإلنسان, وشرفه وفضله على كثري من اخللق تعاىل

, وأرسل له رسله, خلقه لعبادته.. وسخر له ما يف مساواته وأرضه, وأسجد له مالئكته, فيه من روحه
ْذ قَاَل َربَُّك ل ْلَماَلئ َكة  إ ِّني َجاع ٌل َوإ  ): قال تعاىل يف كتابه الكرمي :وأنزل عليه كتبه؛ ليكون خليفته يف أرضه

د يَن ): وقال تعاىل ([03/البقرة]يف  اْْلَْرض  َخل يَفًة  ي فَ َقُعوا َلُه َساج  فَإ َذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ف يه  م ْن ُروح 
ْنَساَن يف  َأْحَسن  َلَقْد ): وقال تعاىل( [20, 27/ص]َفَسَجَد اْلَماَلئ َكُة ُكلُُّهْم َأْْجَُعوَن ( 27) َخَلْقَنا اإْل 

ْنَس إ الَّ ل يَ ْعُبُدون  ): وقال تعاىل( [4/التني]تَ ْقو مٍي  : وقال تعاىل( [65/الذاريات]َوَما َخَلْقُت اْلْ نَّ َواإْل 
وََكاَن اللَُّه َعز يزًا َحك يًما ُرُساًل ُمَبشير يَن َوُمْنذ ر يَن ل َئالَّ َيُكوَن ل لنَّاس  َعَلى اللَّه  ُحجٌَّة بَ ْعَد الرُُّسل  )
ْنُه إ نَّ يف  َذل َك ََلَيَاٍت ): وقال تعاىل( [556/النساء] يًعا م  َوَسخََّر َلُكْم َما يف  السََّماَوات  َوَما يف  اْْلَْرض  ْجَ 

َن َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِن  َآَدَم َوََحَلْ ): وقال تعاىل(   [50/اْلاثية]ل َقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن  َناُهْم يف  اْلبَ ري َواْلَبْحر  َوَرَزقْ َناُهْم م 
ياًل   (  [23/اإلسراء]الطَّييَبات  َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكث رٍي ِم َّْن َخَلْقَنا تَ ْفض 

فاهلل تعالى لما خلق (: )7/023)قال اإلمام أبو املضفر السمعاِّن يف قواطع اْلدلة يف اْلصول و 
فثبت له حق , حىت صار أهال لوجوب احلقوق له وعليه كرمه بالعقل والذمةاإلنسان ليتحمل أمانته أ

كما إذا بأن َحل حقوقه وثبتت عليه حقوق اهلل تعاىل اليت مساها أمانة  العصمة والحرية والمالكية
واآلدمي ال يخلق إال , يف الدنيا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة ثبت لهم وعليهم حقوق المسلمين

كما ال يخلق إال وهو حر   فال خيلق إال وهو أهل لوجوب حقوق الشرع عليهلعهد والذمة وله هذا ا
 اه (مالك لحقوقه

زُييَن : )وقال تعاىل ,(..املال والبنون زينة احلياة الدنيا: )قال اهلل تعاىلوهبجتها واْلطفال هم زينة الدنيا 
َن النيَساء  َواْلَبن نيَ  ولقد : )ووجودهم مدعاة للفرح والسرور والتبشري قال تعاىل..( ل لنَّاس  ُحبُّ الشََّهَوات  م 



( فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب: )وقال تعاىل( جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سالما
 (رك بغالم امسه حيىي مل جنعل له من قبل مسيايا زكريا إنا نبش: )وقال تعاىل

حىت وصل احلال بأهل اْلاهلية إىل , مسلوب احلقوقمظلوما وقد كان الطفل بل اإلنسان قبل اإلسالم 
فلما جاء دين اإلسالم رفع من شأن , وإىل أن يئدوا بناهتم خشية العار, أن يقتلوا أوالدهم خشية الفقر

وشرع احلقوق لكل اخللق وأمر أن تؤدى احلقوق إىل , أم كبريا كان  ااإلنسان ذكرا كان أم أنثى صغري 
 ومن احلقوق اليت شرعها اإلسالم حقوق اإلنسان عموما وحقوق الطفل خصوصا, أهلها

إمنا : )قالوآله وسلم عنه عن النيب صلى اهلل عليه  رضي اهلل روى الطرباىن وابن عساكر عن ابن عمروقد 
اه (كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك ,ْلهنم بروا اَلباء واْلمهات واْلبناءمساهم اهلل اْلبرار 

عن أيب رافع قال (: )56ص/53ج)يف سنن البيهقي و , (3760ص/5ج)وانظر ْجع اْلوامع للسيوطي 
حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة  ,نعم :قال ؟أللولد علينا حق كحقنا عليهميا رسول اهلل : قلت
 اه (ثه طيبااحة والرمي وأن يور  والسب

أن رجاًل جاء إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه (: ) 503ص)ويف كتاب تنبيه الغافلني للسمرقندي 
أما ختاف اهلل من عقوق والدك, فإن : لالبن فقال عمر رضي اهلل عنه . يعقِن إن ابِن هذا: بابنه, فقال 

أما لالبن على والده حق؟ يا أمري املؤمنني, : فقال االبن . من حق الوالد كذا, ومن حق الوالد كذا
فواهلل ما : فقال االبن . وُيحسن اسمه, ويعلمه الكتاب يستنجب أمه :نعم, حّقه عليه أن: قال

ْند ي ة اشت  اها بأربعمائة درهم, وال حس ن امسي, مساِّن ُجَعاًل وال علمِن من  استنجب أمي, وما هي إال س 
فقد َعَقْقَتُه قبل ابِن يعقِن, : تقول : إىل اْلب وقال  فالتفت عمر رضي اهلل عنه. كتاب اهلل آية واحدة

 اه(, قم عِنأن يعّقك

إلى راحة النفس ال شي أدعى (: )553ص)لويس سيديو يف كتابه تاريخ العرب العام املستشرق ويقول 
وكان جيد يف . فهو قد حر م عادة الوأد, وشغل باله حبال اليتامى على الدوام. من عناية محمد باألوالد

 اه(مالحظة صغار اْلوالد أعظم لذة



وعند استعراضنا حلقوق , أيضا -يف اْلملة-كل حقوق اإلنسان يف اإلسالم هي مكفولة للطفل و 
( 5)بحثالوهذا . اإلنسان يف اإلسالم عموما وحقوق الطفل خصوصا نالحظ عظمة هذا الدين الكرمي

 .وقد جعلت املوضوع يف متهيد ومخسة فصول, بشكل خمتصر حقوق الطفل يف اإلسالميستعرض 

 يف معىن الطفل وحقيقة الطفولة: تمهيدال

 الطفل قبل أن يخرج إلى الدنياحقوق في : الفصل األولو 

 :وفيه مباحث

 حسن اختيار اْلم واْلب: املبحث االول

 عصمة للجنني من الشيطان الزفاقليلة دعاء : واملبحث الثاِّن

 (احلمل)حقوق اْلنني : واملبحث الثالث

 :وفيه فروع

 عدم اإلجهاض: الفرع اْلول

 عدم صوم احلامل واملرضع إذا تضرر اْلنني: والفرع الثاِّن

 عدم احتجام احلامل وتربعها بالدم: والفرع الثالث

 النفقة على اْلم احلامل ولو مطلقة ْلجل جنينها: والفرع الرابع

 عدم إقامة احلدود على احلامل ْلجل اْلنني: والفرع اخلامس

 التمييزسن إلى  للدنيا هالطفل من بعد خروجحقوق في : والفصل الثاني

 :وفيه مباحث

 عدم التذمر باملولود اْلنثى: املبحث اْلول
                                                           

 كان هذا البحث بطلب من اْلستاذ شوقي القاضي عضو جملس النواب ورئيس املنظمة الوطنية لتنمية اجملتمع  (5



 بعد الوالدة اْلذان واإلقامة يف أذنه: املبحث الثاِّن

 حسن التسمية: واملبحث الثالث

 العقيقة والتطهري: واملبحث الرابع

  الرضاعة: واملبحث اخلامس

  احلضانة: واملبحث السادس

  التبية :واملبحث السابع

 العطف واحلنان والرَحة واملالطفة: واملبحث الثامن

 حق اللعب: املبحث التاسع

 التمييز إلى البلوغسن حقوق ما بعد في : والفصل الثالث

 : وفيه مباحث

 حق التعليم: املبحث اْلول

 حق تعليم العبادات: املبحث الثاِّن

 إذا افتقا حق اختيار أحد اْلبوين للعيش معه: املبحث الثالث

 حقوق عامة للطفل: والفصل الرابع

 :وفيه مباحث

 حق احلياة: املبحث اْلول

 حق احلرية : املبحث الثاِّن

 حق النسب والعيش يف أسرة: واملبحث الثالث



 وعدم التمييزحق املساواة : املبحث الرابع

 حق املشاركة: املبحث اخلامس

 حق اليتيم: املبحث السادس

 اللقيطحق : املبحث السابع

  اإليصاءحق : املبحث الثامن

 النفقة والعالج والكسوةحق : املبحث التاسع

 اإلرثحق : املبحث العاشر

 على الطفل عدم إقامة احلدود: املبحث احلادي عشر

 قصاص يف القتل واْلناياتليس على الطفل : املبحث الثاِّن عشر

 زواج الطفل والطفلةحكم : املبحث الثالث عشر

 احلقوق املالية: املبحث الرابع عشر

 :في أمور أيدلوجية متعلقة بالطفل: والفصل الخامس

 :ويف مباحث

 القلم مرفوع عن الطفل حىت يبلغ فال تكتب السيئات : املبحث اْلول 

 عدم التكليف بالعبادات قبل البلوغ:  املبحث الثاِّن

 اْلطفال سبب لرفع البالء: املبحث الثالث

 صالة اْلنازة على الطفل ختتلف عن الكبري: املبحث الرابع

 هل يسأل الطفل يف قربه: املبحث اخلامس



 ما هو مصري موتى اْلطفال يف اَلخرة: املبحث السادس

 يف املقارنية بني حقوق الطفل يف اإلسالم والقوانني الدولية: خامتةمث 

 الصادر عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف ذكر العهد اإلسالمي حلقوق الطفل: ملحقو 

 

 عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي

 صنعاء -اليمن

 ه3311يوم عيد األضحى المبارك من عام 

 833351117/11918: تلفون سيار 

 afattah31@hotmail.com: بريد إلكتروني 

 

 

  



  :تمهيد

 في معنى الطفل وحقيقة الطفولة
 

: الطفل عند أهل اللغة  

الولد الصغير من : الطفل : ))480ص)قال املناوي يف التعاريف , من اإلنسان والحيوان هو الصغير
وولُد كلي وحشيٍَّة . المولودُ : الِطْفلُ (: )475ص/5ج)اه وقال اْلوهري يف الصحاح (اإلنسان والدواب

أو الط ْفل  الذين : " عاىلقال ت. وقد يكون الط ْفُل واحداً وْجعاً, مثل اْلُُنب  . أيضًا ط ْفٌل, واْلمع َأْطفالٌ 
 اه"( ..مَلْ َيْظَهروا

 :الطفل في اصطالح أهل الشريعة

فإذا بلغ اْلطفال منكم احللم : )قال تعاىل ,أْجع الفقهاء على أن مرحلة الطفولة تنتهى بالبلوغ
وقد , منها االحتالم ومنها احليض ومنها السنوللبلوغ عالمات ( فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

 :في تحديد سن البلوغ اختلف أهل العلم

إىل أن سن  واحلنابلة وحممد بن احلسن وأبو يوسف وغريهم من أهل العلم الشافعيةفذهب  -
 البلوغ هو مخس عشرة سنة

 ةواملالكية إىل أن سن البلوغ هو مثان عشرة أو سبع عشرة سن أبو حنيفةاإلمام وذهب  -

وأما السن فإن البلوغ به يف الغالم واْلارية خبمس (: )665ص/4ج)قال اإلمام ابن قدامة يف املغِن 
عشرة سنة وهبذا قال اْلوزاعي والشافعي وأبو يوسف وحممد وقال داود ال حد للبلوغ من السن لقوله 

الف اخلرب وهذا قول وإثبات البلوغ بغريه خي (رفع القلم عن ثالث عن الصيب حىت حيتلم) عليه السالم
: وقال أصحابه سبع عشرة أو ثماني عشرة وروي عن أبي حنيفة في الغالم روايتان إحداهمامالك 

 اه(ثماني عشرة والجارية سبع عشرة بكل حال: والثانية ,سبع عشرة

أي إذا بلغوا حد البلوغ ( حىت إذا بلغوا النكاح(: )734ص/4ج)وقال اَللوسي يف تفسريه روح املعاِّن 
 :وهو إما باإلحتالم أو بالسن وهو



مخس عشرة سنة عند الشافعي وأيب يوسف وحممد وهي رواية عن أيب حنيفة وعليها الفتوى   -
عند احلنفية ملا أن العادة الفاشية أن الغالم واْلارية يصلحان للنكاح ومثرته يف هذه املدة وال 
يتأخران عنها واإلستدالل مبا أخرجه البيهقي يف اخلالفيات من حديث أنس إذا أستكمل املولود 
مخس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه احلدود ضعيف ْلن البيهقي نفسه صرح بأن 

 إسناد احلديث ضعيف 
وشاع عن اإلمام األعظم أن السن للغالم تمام ثماني عشرة سنة ولجارية تمام سبع عشرة  -

ابن  وأشد الصيب مثاِّن عشرة سنة هكذا قاله( حىت يبلغ أشده: )وله يف ذلك قوله تعاىل سنة
غري أن اإلناث نشؤهن , عباس وتابعه القتيب وهذا أقل ما قيل فيه فيبِن احلكم عليه للتيقن

وإدراكهن أسرع فنقصنا يف حقهن سنة الشتماهلا على الفصول اْلربعة اليت يوافق واحد منها 
مثاِّن  وعنه يف الغالم تسع عشرة سنة واملراد أن يطعن يف التاسعة عشرة ويتم له, املزاج ال حمالة

 اه(عشرة

قال  ,هي ما بين الوالدة إلى البلوغ: ومرحلة الطفولة, أن املولود يسمى طفال ما مل يبلغ: والخالصة
ُلُغوا َأُشدَُّكمْ : )تعاىل ُلُغوا : )وقال تعاىل [6/احلج( ]مُثَّ ُُنْر ُجُكْم ط ْفاًل مُثَّ ل َتب ْ مُثَّ خُيْر ُجُكْم ط ْفاًل مُثَّ ل َتب ْ

 [52/غافر]( َأُشدَُّكمْ 

وهذا يدل على أمهية ونالحظ أن مرحلة الطفولة يف اإلنسان هي أطول فتة طفولة يف الكائنات احلية 
والطفل اإلنساِّن هو أطول (: )5/754)قال سيد قطب يف ظالل القرآن , مرحلة الطفولة يف اإلنسان

أن مرحلة الطفولة هي فتة اْلحياء طفولة, متتدُّ طفولته أكثر من أي طفل آخر لألحياء اْلخرى؛ ذلك 
إعداد وهتيُّؤ وتدريب للدور املطلوب من كل حيٍّ باقية حياته, وملا كانت وظيفة اإلنسان هي أكرب 
وظيفة, ودوره يف اْلرض هو أضخم دور, امتدَّت طفولته فتة أطول, لَيْحُسن إعداُدُه وتدريُبُه 

 اه(للمستقبل

 



 : الفصل األول

 إلى الدنياالطفل قبل أن يخرج حقوق 

 : ولالمبحث األ

 حسن اختيار األم واألب
 

( 456ص/5ج)ففي البخاري , الطفل أو احنرافه فكريا وسلوكيااْلب واْلم مها أكرب سبب يف استقامة 
عليه وآله قال رسول اهلل صلى اهلل : عن أىب هريرة أنه كان يقول: )واللفظ له( 67ص/8ج)ومسلم 

ة يهودانه وينصرانه وميجسانه كما تنتج البهيمة هبيم الفطرة فأبواهما من مولود إال يولد على  :وسلم
فطرة اهلل الىت فطر الناس عليها )مث يقول أبو هريرة واقرءوا إن شئتم . ْجعاء هل حتسون فيها من جدعاء

كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه (: )60ص/8ج)ويف لفظ ملسلم  اه.(اَلية( ال تبديل خللق اهلل
  اه(فإن كانا مسلمين فمسلمودانه وينصرانه وميجسانه بعد يه

فالطفل صفحة بيضاء , ومعنى الفطرة في الحديث هو التهيؤ والقابلية على قول جمهور العلماء
الفطرة بعنوان  رسالة يف مسألة وللفقري كاتب البحث, يكتب عليها اْلبوان ما يشاءان من خري أو شر

( مواهب الكرمي الفتاح)مطبوعة ضمن جمموع الرسائل املسمى ( هل الفطرة دليل؟ دراسة تأصيلية)
 ومنشورة على النت

, ومن حقه على اْلم أن حتسن اختيار اْلب لطفل على اْلب أن حيسن اختيار اْلموعليه فمن حق ا
, ستقامة الولد وسالمته فكريا وسلوكياْلن ذلك هو سبب ا, وأساس حسن االختيار هو الدين واخللق

 والسنة الكرمي قد ورد بذلك القرآنف, اختيار الشريك على أساس ذلك يكون وقد حث اإلسالم على أن
 :املطهرة



ٌر ِمْن ُمْشرَِكة  َواَل تَ ْنك ُحوا اْلُمْشر َكات  َحىتَّ يُ ْؤم نَّ : )تعاىلاهلل قال  - َجَبْتُكْم َوَلْو َأعْ  َوأَلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخي ْ
ُنوا  ٌر ِمْن ُمْشِرك  َواَل تُ ْنك ُحوا اْلُمْشر ك نَي َحىتَّ يُ ْؤم  ( 775)َوَلْو َأْعَجَبُكْم  َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخي ْ

 [775/البقرة]
ْنُكْم : )وقال سبحانه -  [07/النور( ]07) َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم وِإَماِئُكمْ َوأَْنك ُحوا اْْلَيَاَمى م 
تنكح املرأة ْلربع ملاهلا : )قالوآله وسلم وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه  -

ومسلم ( 6/5368)رواه البخارى ( فاظفر بذات الدين تربت يداكوحلسبها وْلماهلا ولدينها 
(7/5385) 

آله و كان رسول اهلل صلى اهلل عليه : عن أنس بن مالك قال(: )568ص/0ج)ويف مسند أَحد  -
  اه (اِّن مكاثر اْلنبياء يوم القيامة تزوجوا الودود الولود: يقولوسلم 

إذا جاءكم  :عليه وآله وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل : وعن أيب حامت املزِّن رضي اهلل عنه قال -
! إال تفعلوا تكن فتنة يف اْلرض وفساد قالوا يا رسول اهلل  من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه

اه رواه التمذي (ثالث مرات من ترضون دينه وخلقه فأنكحوهإذا جاءكم  :وإن كان فيه ؟ قال
إذا َخَطَب )(: 0/034) للتمذي هذا حديث حسن غريب ويف رواية: وقال( 036ص/0ج)

 اه(إال تفعلوا تكْن فتنٌة ىف اْلرض  وفساٌد عريضٌ  ُجوهُ من تَ ْرَضْوَن دينه َوُخُلَقُه فَ َزو  إليكم 
نكحوا فأختريوا لنطفكم : )قالوآله وسلم وعن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه  -

 (2/500) والبيهقي( 7/525)واحلاكم ( 5/500)رواه ابن ماجه  اه(نكحوا إليهموأاألكفاء 
: قالوآله وسلم عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه (: )584ص/7ج)ويف سنن الدارمي  -

  إسناده حسن: حسني سليم أسدحمققه  قال اه(أنكحوا الصالحين والصالحات

 

 :المبحث الثاني

 عصمة للجنين من الشيطان ليلة الزفافدعاء 
 



أن يدعو الزوجان  آداب ليلة الزفافومن , ومن ذلك آداب ليلة الزفاف ,كل شيء يف اإلسالم له آداب
في اْلمع بني الصحيحني ف, بدعاء احلفظ من الشيطان حىت حيفظهما اهلل وحيفظ ذريتهما من الشيطان

لو أن أحدهم إذا أراد : عليه وآله وسلمعن ابن عباس قال قال رسول اهلل صلى اهلل (: )03ص/7ج)
جنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولٌد أن يأتي أهله قال بسم اهلل اللهم جنبنا الشيطان و 

 اه(في ذلك لم يضره الشيطان أبدا  

عن عمرو بن شعيب عن أبيه (: )754ص/7ج)ما يف سنن أىب داود  الزفاقومن اْلدعية املشروعة ليلة 
اللهم إنى أسألك : إذا تزوج أحدكم امرأة فليقل: قالوآله وسلم عن جده عن النىب صلى اهلل عليه 

وال يعِن هذه أن املرأة , اه(خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه
فلهن مثل الذي عليهم وكل التشريعات يستوي فيها  ,بل هي أيضا تقول ذلك ,الدعاء ذلكب ال تدعو

 الرجل واملرأة إال ما دل الدليل على اخلصوصية

 

 : المبحث الثالث

 (الحمل)حقوق الجنين 

 : الفرع األول

 وإسقاط الجنين عدم اإلجهاض
 

وان اختلفوا يف حكم  ,ال خالف بين أهل العلم في حرمة اإلجهاض بعد نفخ الروح في الجنين
حلديث ابن , ونفخ الروح يف اْلنني يكون بعد أربعة أشهر أي مئة وعشرين يوما, االجهاض قبل ذلك

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة, مث يكون ) :مسعود املشهور الذي يف الصحيحني



ء املذاهب وقد نص فقها اه(علقة مثل ذلك, مث يكون مضغة مثل ذلك, مث يرسل امللك فينفخ فيه الروح
 :على أن اإلْجاع منعقد على ذلك ونصوا, اإلسالمية على حرمة إسقاط اْلنني بعد نفخ الروح

وفتح القدير ( 6/028)و( 5/537)حاشية ابن عابدين  :فانظر لبعض أقوال الحنفية -
 (8/700)والبحر الرائق ( 7/436)

وحاشية ( 7/752)الشرح الكبري للدردي حباشية الدسوقي  :وانظر لبعض أقوال المالكية -
 ( 0/754)الرهوِّن على شرح الزرقاِّن 

وحاشية ( 6/433)وحاشية اْلمل ( 8/455)هناية احملتاج  :وانظر لبعض أقوال الشافعية -
 (0/030)البجريمي 

 (2/856)واملغِن ( 5/535)والفروع ( 5/585)اإلنصاف  :وانظر لبعض أقوال الحنابلة -
موسوعة الفقه وانظر أيضا  (55/73)احمللى البن حزم الظاهري  :وانظر لبعض أقوال الظاهرية -

 (62ص/7ج: )الكويتية

ولو كانت حياة األم معرضة  بعد نفخ الروح أو تقطيعه بحرمة إسقاط الجنين بل قد صرح الحنفية
امرأة حامل اعترض الولد في بطنها وال (: )700ص/8ج)ابن جنيم يف البحر الرائق  قال ,للخطر

فإن كان الولد ميتا يف البطن  يمكن إال بقطعه أرباعا ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت؟
وقال ابن , اه(س بقتل نفس أخرى مل يرد يف الشرعفال بأس به وإن كان حيا ال جيوز ْلن إحياء نف

لو كان الجنين حيا ويخشى على حياة األم (: )5/537)يف حاشيته على شرح احلصكفي عابدين 
 اه(من بقائه, فإنه ال يجوز تقطيعه؛ ألن موت األم به موهوم, فال يجوز قتل آدمي ألمر موهوم

 : انفله حالت أما اإلجهاض قبل نفخ الروح في الجنين

 :وقد اختلف أهل العلم يف ذلك على قولني: أن يكون قبل أربعين يوما من الحمل: الحالة األولى

 إىل حرمة ذلك وبعض الشافعية وبعض احلنابلة فذهب املالكية -
 كإىل جواز ذلوبعض املالكية  احلنابلةو احلنفية والشافعية وذهب  -

 :أهل العلم يف ذلك على قولنيوقد اختلف  :أن يكون بعد األربعين: الحالة الثانية



 الشافعية إىل حرمة ذلك احلنفية وبعض فذهب املالكية واحلنابلة وبعض -
 وذهب احلنفية والشافعية إىل جواز ذلك -

 :وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك

يباح اإلسقاط بعد الحبل ما ) (:735ص/2ج) قال ابن اهلمام يف فتح القدير :فمن الحنفية  -
وهذا  وال يكون ذلك إال بعد مائة وعشرين يوما  : , مث يف غري موضع قالوامنهلم يتخلق شيء 

 ه  .ا.(يقتضي أهنم أرادوا بالتخلق نفخ الروح
ال يجوز للمرأة أن )  (:776ص/0ج) على خليليف شرحه اخلرشي  قال :ومن المالكية -

ل تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين, وكذا ال يجوز للزوج فعل ذلك ولو قب
وال يجوز إخراج المني (: )7/755)ويقول الدردير يف الشرح الكبري على خليل  اه(األربعين

 اه.(المتكون في الرحم ولو قبل األربعين يوما , وإذا نفخت فيه الروح َحُرم إجماعا  
الراجح تحريمه بعد نفخ الروح (: )440ص/8ج) قال الرملي يف هناية احملتاج :ومن الشافعية -

نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء (: )553ص/4ج) ه  ويف حاشية قليويب.ا(.وجوازه قبلهمطلقا  
اختلف أهل العلم : )ه  ويقول احملب الطربي من الشافعية.ا(قبل نفخ الروح فيه خالفا  للغزالي
لها حرمة, وال : وقيل. ال يثبت هلا حكم السقط والوأد: يف النطفة قبل متام اْلربعني, فقيل

اه هناية احملتاج للرملي (.ا, وال التسبب في إخراجها بعد االستقرار في الرحميباح إفساده
8/455. 

يجوز شرب دواء إلسقاط نطفة (: )724ص/5ج)اإلنصاف قال املرداوي يف  :ومن الحنابلة -
وقال يف  ,حيرم :وقال ابن اْلوزي يف أحكام النساء ,ذكره في الوجيز وقدمه في الفروع

وله  :قال ,ن عقيل يف الفنون أنه جيوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروحوظاهر كالم اب :الفروع
واْلحوط أن املرأة ال تستعمل دواء مينع نفوذ املِن يف جماري  :وجه انتهى وقال الشيخ تقي الدين

 اه(احلبل

حكم  يف: حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح): (62ص/7ج) موسوعة الفقه الكويتيةوجاء يف 
 :حىت يف املذهب الواحد, اجتاهات خمتلفة وأقوال متعددةاإلجهاض قبل نفخ الروح 



فقد ذكروا أنه يباح اإلسقاط بعد , وهو ما ذكره بعض احلنفية, فمنهم من قال باإلباحة مطلقا -
وهو ما انفرد به . واملراد بالتخلق يف عبارهتم تلك نفخ الروح. ما مل يتخلق شيء منه, احلمل 

وقال به أبو إسحاق املروزي من الشافعية قبل , املالكية اللخمي فيما قبل اْلربعني يوما من 
 .لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل اْلواز قبل نفخ الروح : وقال الرملي, اْلربعني أيضا

إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء املباح إللقاء , يف أول مراحل احلمل واإلباحة قول عند الحنابلة -
. فيؤخذ منه أنه ال حيرم إسقاطه, وعن ابن عقيل أن ما مل حتله الروح ال يبعث, فة ال علقة نط

 .ولكالم ابن عقيل وجه : وقال صاحب الفروع
فقد نقل ابن عابدين عن  . وهو حقيقة مذهب احلنفية ,  ومنهم من قال باإلباحة لعذر فقط -

. يض الصيد ضمن ْلنه أصل الصيد إذ احملرم لو كسر ب, كراهة اخلانية عدم احلل لغري عذر
إمث هنا إذا أسقطت  -من أجهضت نفسها  -فلما كان يؤاخذ باْلزاء فال أقل من أن يلحقها 

ونقل عن ابن وهبان أن من اْلعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور احلمل وليس ْليب , بغري عذر 
إن إباحة اإلسقاط : ن وقال ابن وهبا, وخياف هالكه( املرضع ) الصيب ما يستأجر به الظئر 

ومن قال من املالكية والشافعية واحلنابلة باإلباحة دون تقييد بالعذر . حممولة على حالة الضرورة
أن املرأة لو دعتها ضرورة : وقد نقل اخلطيب الشربيِن عن الزركشي, فإنه يبيحه هنا باْلوىل 

 .بهلشرب دواء مباح يتتب عليه اإلجهاض فينبغي وأهنا ال تضمن بسب
فقد نقل . وهو ما قال به علي بن موسى من فقهاء احلنفية.  ومنهم من قال بالكراهة مطلقا -

ْلن املاء بعد ما وقع يف ؛ أنه يكره اإللقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح: ابن عابدين عنه
 وهو رأي عند املالكية. كما يف بيضة صيد احلرم, فيكون له حكم احلياة , الرحم مآله احلياة 

ال يقال يف اإلجهاض قبل : يقول الرملي . وقول حمتمل عند الشافعية, فيما قبل اْلربعني يوما 
ويقوى التحرمي فيما قرب من زمن , بل حمتمل للتنزيه والتحرمي , نفخ الروح إنه خالف اْلوىل 

 .النفخ ْلنه جرمية 
ال جيوز إخراج املِن  :يقول الدردير. وهو املعتمد عند املالكية,  ومنهم من قال بالتحريم -

. هذا هو املعتمد : وعلق الدسوقي على ذلك بقوله , املتكون يف الرحم ولو قبل اْلربعني يوما 
كما نقل ابن رشد أن . ِما يفيد أن املقصود بعدم اْلواز يف عبارة الدردير التحرمي. وقيل يكره
: ففيه الغرة وقال, لم أنه ولد ِما يع, من مضغة أو علقة, كل ما طرحته املرأة جناية: مالكا قال



ْلن النطفة بعد ؛ والقول بالتحرمي هو اْلوجه عند الشافعية . واستحسن مالك الكفارة مع الغرة
, وهو مذهب احلنابلة مطلقا كما ذكره ابن اْلوزي. االستقرار آيلة إىل التخلق مهيأة لنفخ الروح

إذ رتبوا , وغريه بعد مرحلة النطفة  وما يشعر به كالم ابن قدامة, وهو ظاهر كالم ابن عقيل
وعلى احلامل إذا شربت دواء فألقت , الكفارة والغرة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا

 انتهى(جنينا

 

 :الفرع الثاني

 عدم صوم الحامل والمرضع إذا تضرر الجنين
 

ففي سنن  ,ا الضررعلى ولدمه اإذا خافت ااْلنني أذن الشرع للحامل واملرضع إن تفطر سالمة حرصا على 
وآله وسلم أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه : قال (الكعيب)عن أنس بن مالك (: )34ص/0ج)التمذي 

إن اهلل تعالى وضع ادن أحدثك عن الصوم  :فقال ,إِّن صائم :فقلت ,ادن فكل :فوجدته يتغدى فقال
  اه(وعن الحامل أو المرضع الصوم عن المسافر الصوم وشطر الصالة

والعمل على هذا عند أهل , حديث أنس بن مالك الكعيب حديث حسن): التمذي قال أبو عيسى 
وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك  الحامل المرضع تفطران :العلم وقال بعض أهل العلم

ما وبه والشافعي وأَحد وقال بعضهم تفطران وتطعمان وال قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا وال إطعام عليه
 اه(يقول إسحق

 تفطر الحامل والمرضع في رمضان :عن بن عباس قال(: )758ص/4ج)ويف مصنف عبد الرزاق 
 :عن سعيد بن جبري قال(: )755ص/4ج) أيضا ويف مصنف عبد الرزاق( وتقضيان صياما وال تطعمان

وتطعمان كل واحدة منهما كل يوم  تفطران الحامل التي في شهرها والمرضع التي تخاف على ولدها
إن مل تستطيعا الصيام  :وأخربِّن من مسع القاسم بن حممد يقول :قال معمر, مسكينا وال قضاء عليهما

 اه(فلتطعما



سئل عمر أن ابن : عن الشافعي عن مالك عن نافع(: )564ص/2ج)ويف معرفة السنن واَلثار للبيهقي 
مدا  من : مسكينا تفطر وتطعم مكان كل يوم: فقالإذا خافت على ولدها  الحاملعن المرأة 

وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء قال : قال مالك: قال الشافعي: حنطة, زاد أبو سعيد يف روايته
وهبذا : قال أَحد ,فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر: ْلن اهلل تعاىل يقول: مالك

 اه(مثل قول ابن عمر عباسينا عن ابن قال جماهد فيما حكي عنه, ورو 

 

 : الفرع الثالث

 عدم احتجام الحامل وتبرعها بالدم
 

, يلزم احلامل أن تبتعد عنه حفاظا على سالمة اْلننيضرر على اْلنني  كل ما فيهيف شريعة اإلسالم  
ومن ذلك احلجامة  ,من باب أوىل احلنني سالمة قياسا على فطرها يف رمضان حفاظا علىوذلك 

والحامل ال تفعل ما (: )664ص/8ج)قال ابن جنيم يف البحر الرائق  ,وحنو ذلك والفصد والتربع بالدم
ما مل يتحرك الولد فإذا حترك فال بأس ما مل تقرب الوالدة فإذا  يضر بالولد وال ينبغي لها أن تحتجم

 اه(ْلنه خياف على الولد منه ما دامت حبلىوأما الفصد فال تفعله مطلقا , قربت فال حتتجم ْلنه يضره

ال ينبغي و  ,وتستحب احلجامة لكل واحد كذا يف الظهريية(: )066ص/6ج)ويف الفتاوى اهلندية 
ما مل يتحرك الولد فإذا حترك جاز ما مل تقرب الوالدة حمافظة على الولد  للحامل أن تحتجم وال تفتصد

امرأة أتى على َحلها شهر فأرادت إلقاء العلق على الظهر  ,يةإال إذا حلقها بتكه ضرر بني كذا يف القن
 اه(كذا يف الكربى  فإن قالوا يضر بالحمل ال تفعلْلجل الدم تسأل أهل الطب 

 



 :الفرع الرابع

 مطلقة ألجل جنينهاولو الحامل األم النفقة على 
 

بطنها وال ميكنه ذلك إال إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فإنه يلزمه أن ينفق على اْلنني الذي يف 
َوإ ْن ُكنَّ أُواَلت  : )قال اهلل تعاىل, لزمه نفقتها ْلجل جنينها حىت تضع َحلهاباإلنفاق على أمه املطلقة في

 [5/الطالق( ]ََحٍْل فَأَْنف ُقوا َعَلْيه نَّ َحىتَّ َيَضْعَن َحلهن

فلها أته طالقا بائنا وكانت حامال الرجل إذا طلق امر (: )783ص/3ج)ابن قدامة يف املغِن  اإلمام قالو 
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال : )لقول اهلل تعاىل النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم

ويف بعض أخبار ( وإن كن أوالت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهنتضاروهن لتضيقوا عليهن 
الحمل ولده فيلزمه االنفاق عليه وال وألن ( ال نفقة لك إال أن تكوِّن حامال: )فاطمة بنت قيس

 اه(يمكنه النفقة عليه إال باالنفاق عليها فوجب كما وجبت أجرة الرضاع

 

 الفرع الخامس

 عدم إقامة الحدود على الحامل ألجل الجنين
 

إذا اقتفت ما تستوجب  مراعاة حلرمة اْلنني وحفاظا على سالمته ال جيوز إقامة احلدود على املرأة احلامل
جاءت امرأة من غامد من اْلزد إىل رسول اهلل صلى  :عن بريدة بن احلصيب رضي اهلل عنه قالف, احلد به

 ,ويحك ارجعي فاستغفري اهلل وتوبي إليه: فقاليا رسول اهلل طهرِّن : فقالتوآله وسلم اهلل عليه 
. إهنا حبلى من الزىن: وما ذاك ؟ قالت: قال ! أراك تريد أن تردِّن كما رددت ماعز بن مالك: فقالت

فكفلها رجل من اْلنصار حىت : قال حتى تضعي ما في بطنك :لهانعم فقال : قالت! أنت؟: فقال
نرجمها إذن ال : فقالقد وضعت الغامدية : فقالوآله وسلم فأتى النيب صلى اهلل عليه : وضعت قال



: قال! إيل رضاعه يا نىب اهلل: فقام رجل من اْلنصار فقال وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه
 (4400ص)وأبو داود ( 6/042)وأَحد ( 6/553)اه رواه مسلم (فرْجها 

فيه أنه ال ترجم احلبلى حىت تضع سواء  (: )735ص/55ج)على مسلم  هيف شرحقال اإلمام النووي 
وهذا مجمع عليه لئال يقتل جنينها وكذا لو كان حدها الجلد وهي  ,أو غريهكان َحلها من زنا 

 اه (حامل لم تجلد باالجماع حتى تضع

 
  



 :الفصل الثاني

 إلى التمييز للدنيا حقوق ما بعد خروج الطفل

 :المبحث األول

 عدم التذمر بالمولود األنثى
 

, وأسف وضاق ذرعا وأظلمت الدنيا يف عينيهكان الناس يف اْلاهلية إذا ولد للواحد منهم أنثى حزن 
 َوِإَذا ُبش َر َأَحُدُهْم بِاأْلُنْ َثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيمٌ : )فقال تعاىل وشنع عليهم فذمهم اهلل بذلك

ُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم يَُدسُّ ( 68) َن اْلَقْوم  م ْن ُسوء  َما ُبشيَر ب ه  أمَُيْس  ُه يف  الت ُّرَاب  َأاَل َساَء َما حَيُْكُموَن يَ تَ َواَرى م 
َا َضَرَب ل لرََّْحَن  َمَثاًل َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو  : )وقال تعاىل[ 63, 68/النحل( ]63) َوإ َذا ُبشيَر َأَحُدُهْم مب 

 [52/الزخرف( ]52)َكظ يٌم 

ويف ذلك ل تربيتهن حجابا من النار وجع, واالجتهاد يف تأديبهنوحث الشرع على اإلحسان إىل البنات 
 :أحاديث كثرية منها

جاءتِن امرأة معها : عن عائشة رضي اهلل عنها قالت(: )7704ص/6ج)يف صحيح البخاري  -
ابنتان تسألِن فلم جتد عندي غري مترة واحدة فأعطيتها فقسمتها بني ابنتيها مث قامت فخرجت 

من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن ) :قالفحدثته فوآله وسلم فدخل النيب صلى اهلل عليه 
 اه(إليهن كن له سترا من النار

من كان له ): قالوآله وسلم وعن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  -
فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم  ثالث بنات فصبر عليهن

هذا (: 4/535)وقال البوصريى ( 7/5753)وابن ماجه ( 4/564)رواه أَحد  اه(القيامة
 إسناد صحيح



وقام عليهن كان معى ىف  من كان له ثالث بنات أو ثالث أخوات فاتقى اهلل: )ويف رواية -
بن  عن أنس( 5/555) وأبو يعلى( 0/565)أَحد  رواه (اْلنة كهذا وأشار بأصابعه اْلربع

 مالك
وضرائهن وسرائهن أدخله اهلل اْلنة  ن له ثالث بنات فصبر على ألوائهنمن كا: )ويف رواية -

أو  :فقال رجل ,أو اثنتان :قال ؟أو اثنتان يا رسول اهلل :فقال رجل ,بفضل رَحته إياهن
 عن أيب هريرة( 006ص/7ج)اه رواه أَحد (أو واحدة :قال ؟واحدة يا رسول اهلل

عن ابن عباس رضي (: )535ص/4ج) احلاكم مستدركو  (637ص/4ج)يف سنن أىب داود و  -
من ولدت له أنثى فلم يئدها ولم : عليه وآله وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل : اهلل عنهما قال

هذا حديث : قال احلاكم( عليها أدخله اهلل بها الجنة -يعني الذكر-نها ولم يؤثر ولده هي
 صحيح: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقال الذهيب يف التلخيص

 

 :المبحث الثاني

 والتحنيك المولود األذان واإلقامة في أذن
 

حىت يكون أول ما , يشرع أن يؤذن يف أذن املولود اليمِن أول ما خيرج إىل الدنيا ويقام يف أذنه اليسرى
في سنن ف, بالرسالةوآله وسلم يطرق مسعه ذكر اهلل تعاىل والشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى اهلل عليه 

رأيت : عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن ابيه قال(: )488ص/4ج)وأيب داود  (32ص/4ج)التمذي 
اه (أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصالةوآله وسلم رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 هذا حديث حسن صحيح: قال ابو عيسى التمذي

وآله أن النبي صلى اهلل عليه : أيب رافع عن علي بن احلسني عن(: )050ص/5ج)ويف املعجم الكبري 
 اه(أذن في أذن الحسن و الحسين رضي اهلل عنهما حين ولدا وأمر بهوسلم 



: عليه وآله وسلمأن النبي صلى اهلل : عن ابن عباس(: )033ص/5ج)ويف شعب اإلميان للبيهقي 
 اه(اليسرىأذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه 

فصل يف استحباب التأذين يف أذنه (: )03ص)قال ابن القيم يف كتابه حتفة املودود بأحكام املولود 
وسر التأذين واهلل أعلم أن يكون أول ما ... ويف هذا الباب أحاديث: اليمىن واإلقامة يف أذنه اليسرى

 اه(اليت أول ما يدخل هبا يف اإلسالميقرع مسع اإلنسان كلماته املتضمنة لكربياء الرب وعظمته والشهادة 

 :وأما التحنيك فقد ورد فيه عدة أحاديث فمنها

عن أيب موسى قال ولد يل غالٌم فأتيت به النيب (: )587ص/5ج)يف اْلمع بني الصحيحني  -
 اه(فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليوآله وسلم صلى اهلل عليه 

فلما أصبح أبو طلحة : ...عن أنس بن مالك(: )085ص/7ج)ويف اْلمع بني الصحيحني  -
فأخربه فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك وآله وسلم أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وبعثت وآله وسلم هلما فولدت غالماً فقال يل أبو طلحة اَحله حىت تأيت به النيب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم فأخذها النبي صلى اهلل عليه رات فقال أمعه شيء قال نعم مترات معه بتم

 اه(فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد اهلل
عن عائشة قالت أول مولود يف اإلسالم عبد اهلل (: )35ص/4ج)ويف اْلمع بني الصحيحني  -

تمرة وآله وسلم فأخذ النبي صلى اهلل عليه ه وسلم وآلبن الزبري أتوا به النيب صلى اهلل عليه 
 اه(عليه وآله وسلمفالكها ثم أدخلها في فيه فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى اهلل 

قال اإلمام النووي يف شرحه , ويشرع أن يكون حمنك الطفل من أهل الفضل والصالح تربكا بالصاحلني
وحمل المولود عند والدته إلى ... المولودومنها استحباب تحنيك (: )533ص/54ج)على مسلم 

واحد من أهل الصالح والفضل يحنكه بتمرة ليكون أول ما يدخل فى جوفة ريق الصالحين فيتبرك 
اتَّفق العلماء على استحباب تحنيك (: )570ص/54ج) قال اه ويف شرح النووي على مسلم أيضا(به

بتمر, فإن تعذر فما يف معناه وقريب منه من احللو, فَيمضغ احملنيك التمر حىت تصري  المولود عند والدته
ويستحب أن يكون مائعًة حبيث تُ ْبتَ َلع, مث يفتح فم املولود ويضعها فيه؛ ليدخل شيء منها جوفه, 



المحنك من الصالحين وممن يتبرك به رجال كان أو امرأة فان لم يكن حاضرا عند المولود حمل 
 اه(يهإل

 

 : المبحث الثاني

 المولود حسن تسمية
 

سنن أىب داود  فيف ,ْجيال ْلن االسم هو عنوان الشخص ينبغي أن خيتار للمولود امسا حسنا
وآله عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهلل عليه (: )506ص/50ج)صحيح ابن حبان و  (447ص/4ج)

قال ابن القيم  اه(آبائكم فحسنوا أسمائكمإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء : )قال وسلم 
 (رواه أبو داود بإسناد حسن(: )555ص)يف حتفة املودود 

وآله وسلم عن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه (: )5/435)ويف شعب اإلميان للبيهقى 
 اه(مرضعه ويحسن أدبه على والده أن يحسن اسمه ويحسن حق الولد: قال

قال رسول اهلل صلى اهلل : عن أيب سعيد وابن عباس قاال(: )435ص/5ج)ويف شعب اإلميان للبيهقي 
 اه(من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه: عليه وآله وسلم

أول ما ينحل : قالوآله وسلم عن أىب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه : )وروى أبو الشيخ ىف كتابه الثواب
 اه(سْن اسَمهالرجُل ولَده اسمه فليح

ومن اْلمساء احلسنة أمساء اْلنبياء عليهم السالم وكذا اسم عبد اهلل وعبد الرَحن فعن أيب وهم اْلشمي 
تسموا بأسماء األنبياء وأحب األسماء إلى اهلل عبد : )قالوآله وسلم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وأبو داود ( 4/046)رواه أَحد  ...(اهلل وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة
 وأصله يف مسلم( 0/02)والنسائى ىف الكربى ( 4/782)



عن نافع ابن عمر (: )753ص/7ج)وينبغي تغيري االسم إذا مل يكن حسنا ففي اْلمع بني الصحيحني 
ويف حديث َحاد بن سلمة  ,أنت جميلة :غير اسم عاصية وقالوآله وسلم أن النبي صلى اهلل عليه 

وآله أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول اهلل صلى اهلل عليه اهلل باإلسناد  عن عبيد
 اه(جميلةوسلم 

جلست إىل : عن عبد احلميد بن جبري بن شيبة قال) :(738ص/0ج)ويف اْلمع بني الصحيحني 
 ؟اسمك فقال ماوآله وسلم صلى اهلل عليه  قدم على النبيسعيد بن املسيب فحدثِن أن جده حزنًا 

قال ما أنا مبغرٍي امسًا مسانيه أيب قال ابن املسيب فما زالت فينا  ,قال بل أنت سهل ,قال اسمي حزن
 اه(احلزونة بعد ها هنا

وآله ملا أن أظهر اهلل حممدا صلى اهلل عليه : وعن حممد بن عثمان بن حوشب عن أبيه عن جده قال 
 :قالوا ؟أيكم حممد: عبد شر فقدموا عليه املدينة فقال انتدبت إليه مع الناس ىف أربعني فارسا معوسلم 

تقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة وحتقنوا الدماء : قال ,فإن يك حقا اتبعناك ؟ما الذى جئتنا به :قال ,هذا
فقال النبى  ,إن هذا حلسن ْجيل مد يدك أبايعك :قال عبد شر ,وتأمروا باملعروف وتنهوا عن املنكر

انظر  اه (أبو نعيمرواه )...(قال أنت عبد خير ,قال عبد شر ؟ما اسمك :وسلم عليه وآلهصلى اهلل 
 (7/586)وذكره احلافظ ىف اإلصابة ( 5605)كنز العمال 

ن الناس بسبب أهنا أمساء غري غري أمساء كثري موآله وسلم وقد ورد يف السنة أن النيب صلى اهلل عليه 
بل , وليس املراد هو االستيفاء ْلن حبثنا خمتصر ذكرناه كفايةوال يتسع املقام لذكرها ْجيعا وفيما , حسنة

 ما يفي بالغرض

 

 :المبحث الثالث

 العقيقة والتطهير
 



: وهي سنة مؤكدة عند ْجهور العلماء وقد وردت فيها عدة أحاديث, هي ما يذبح عن املولود: العقيقة
قال رسول : عن سلمان بن عامر الضيب قال(: )724ص/5ج)يف املعجم الكبري للطرباِّن  فمن ذلك ما
 اه(كل مولود مرتهن بعققته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى: عليه وآله وسلماهلل صلى اهلل 

الغالم مرتهن بعقيقته ): قالوآله وسلم وعن مسرة بن جندب رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه 
ورواه . حسن صحيح: وقال( 4/535)التمذى رواه اه (ذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسهت

 (4/754)واحلاكم ( 2/034)ابن أىب شيبة 

 :ثالثة أقوال (مرتهن بعقيقته: )قولهوألهل العلم في معنى 

 أي حفظه وسالمته مرهتنة بعقيقته: اْلول -
 أي شفاعته ْلبيه مرهتنة بعقيقته: الثاِّن -
 أي العقيقة الزمة له كما يالزم الراهن مرهتنه: الثالث -

روى الطرباِّن يف معجمه الكبري فقد  , عن الذكراْلنثى وشاتنياملولود تكون العقيقة شاة عن و 
عن وآله وسلم عن أم بِن كرز الكعبيني أهنا سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه (: )556ص/76ج)

 اه(قلت ما املكافأتان قال املثالنعلى الغالم شاتان مكافأتان وعلى الجارية شاة  :العقيقة فقال

 يف الرواية اْلخرى (عنه اْلذى وأميطوا)وحلق الشعر املذكور يف احلديث السابق هو املراد بالتطهري بقوله 
ه وآلعق رسول اهلل صلى اهلل عليه : عن علي بن أيب طالب قال(: )33ص/4ج)ويف سنن التمذي 

عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وسلم 
 اه(قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وزنه درهما أو بعض درهم

وزنت فاطمة بنت رسول اهلل : عن جعفر بن حممد عن أبيه أنه قال(: )255ص/0ج)ويف موطأ مالك 
 اه(وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة شعر حسنوآله وسلم صلى اهلل عليه 

 مسعت النيب :عن أيب هريرة قال(: )75ص/0ج)اخلتان ففي اْلمع بني الصحيحني  للمولود ومن التطهري
الختان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار  :الفطرة خمسٌ  :يقولوآله وسلم صلى اهلل عليه 

 اه(ونتق اآلباط



للذكر  ديث أن للختان فوائد صحيةقد ثبت يف الطب احلف ,صحيةفوائد دينية كثرية بل و وللختان فوائد 
( ختان اإلناث رؤية طبية)كتاب :واْلنثى وقد أُلفت يف ذلك الكتب وعقد لذلك املؤمترات فمن الكتب

ومن , السودان-جامعة اخلرطوم, أمراض النساء والتوليد ةيأخصائ, ست البنات خالد حممد علي كتورةد لل
 .اإلسالمي ؤمتر الطيبامل: املؤمترات

 

 : المبحث الرابع

 الطبيعية الرضاعة
 

حق للطفل بنص القرآن الطبيعية الرضاعة و , يف الرضاعة الطبيعية فؤائد صحية ونفسية واجتماعية للطفل
من اإلرضاع أو   تواملكلف به هو اْلم إال إذا مل يكن هلا ما يكفيه من اللنب أو أبت ومتنع, واحلديث

هو اْلفضل دون غريها من املرضعات وال شك أن لنب اْلم , فحينها ترضع له امرأة أخرى, كانت ميتة
وجيب على والد الطفل أن ينفق على اْلم املرضعة ولو  , للطفل ْلنه يقوي روابط احملبة بني اْلم والطفل

ْعَن : )قال اهلل تعاىل, كما جيب عليه أجرة املرضعة إذا كانت غري اْلم, كانت مطلقة َواْلَوال َداُت يُ ْرض 
َلنْي  ل َمْن أََراَد َأْن يُت مَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلود  َلُه ر ْزقُ ُهنَّ وَك ْسوَ  تُ ُهنَّ ب اْلَمْعُروف  اَل ُتَكلَُّف أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْي  َكام 

ْثُل َذل َك فَإ ْن أََراَدا ف َصااًل َعْن نَ ْفٌس إ الَّ ُوْسَعَها اَل ُتَضارَّ َوال َدٌة ب وَ  َلد َها َواَل َمْوُلوٌد َلُه ب َوَلد ه  َوَعَلى اْلَوار ث  م 
ُعوا أَْواَلدَُكْم َفاَل ُجَناَح َعلَ  ُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَلْيه َما َوإ ْن أََرْدمُتْ َأْن َتْستَ ْرض  ن ْ ا ْيُكْم إ َذا َسلَّْمُتْم مَ تَ رَاٍض م 

رٌي  َا تَ ْعَمُلوَن َبص   [700/البقرة( ]700)َآتَ ْيُتْم ب اْلَمْعُروف  َوات َُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه مب 

وَرُهنَّ َوإ ْن ُكنَّ أُواَلت  ََحٍْل فَأَْنف ُقوا َعَلْيه نَّ َحىتَّ َيَضْعَن ََحَْلُهنَّ فَإ ْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفَآتُوُهنَّ ُأجُ : )وقال تعاىل
ُع َلُه ُأْخَرى  َْعُروٍف َوإ ْن تَ َعاَسْرمُتْ َفَستُ ْرض  َنُكْم مب  َنا إ ىَل أُمي : )وقال تعاىل [5/الطالق( ]5)َوْأمتَ ُروا بَ ي ْ َوأَْوَحي ْ

ع يه    [2/القصص( ]..ُموَسى َأْن أَْرض 

وهو قول ابن , التفسريوالنجدان مها ثديا اْلم على قول بعض أهل ( وهديناه النجدين: )وقال تعاىل
َوَهَديْ َناُه ): عن ابن عباس) :(403ص/74ج)روى الطربي تفسريه فقد , الضحاك وغريمهاعباس و 



ويف تفسري الفخر  .اه(الثديان: قال الضحاكأيضا عن  الطبري وروى. هما الثديان: قال( النَّْجَدْيِن 
أنهما الثديان, ومن قال ذلك عن ابن عباس وسعيد بن المسيب روي (: )4264ص/5ج)الرازى 

 اه(ذهب إلى أنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه, واهلل تعالى هدى الطفل الصغير حتى ارتضعها

وآله وسلم فأتى اْلنصاري إىل النيب صلى اهلل عليه : وقد تقدم معنا حديث املرأة الغامدية اليت زنت وفيه
فقام رجل  ندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعهإذن ال نرجمها و : فقالقد وضعت الغامدية : فقال

 ( 6/553)اه رواه مسلم (فرْجها: قال! إيل رضاعه يا نىب اهلل: من اْلنصار فقال

حىت فطمت  مل يقم عليها احلدوآله وسلم خرى اليت تبني أنه صلى اهلل عليه بل قد جاءت الرواية اْل
فجاءت الغامدية (: )...776ص/5ج)ففي اْلمع بني الصحيحني  طفلها بعد إرضاعه حولني كاملني

فقالت يا رسول اهلل إِّن قد زنيت فطهرِّن وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول اهلل مل تردِّن لعلك أن 
فلما ولدت أتته بالصبي في تردِّن كما رددت ماعزًا فواهلل إِّن حلبلى قال إما ال فاذهيب حىت تلدي 

قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خرقة قالت هذا 
فدفع الصيب إىل رجٍل من املسلمني مث أمر هبا  خبز فقالت هذا يا نبي اهلل قد فطمته وقد أكل الطعام

وجه  فحفر هلا إىل صدرها وأمر الناس فرْجوها فيقبل خالد بن الوليد حبجٍر فرمى رأسها فتنضح الدم على
سبه إياها فقال مهاًل يا خالد فوالذي نفسي بيده وآله وسلم خالد فسبها فسمع النيب صلى اهلل عليه 

 اه(لقد تابت توبة لو تاهبا صاحب مكس لغفر له مث أمر هبا فصلى عليها ودفنت

كان : عن عبد اهلل بن عمر قال(: )055ص/6ج)ومن طريف ما حيكى هنا ما يف مصنف عبد الرزاق 
فبينا هو  ,وكان ال يفرض لمولود حتى يفطم , يفرض ْلحد حىت يبلغ وحيتلم إال مئة درهمعمر ال

إن أمري املؤمنني ال يفرض ملولود  :فقالت ,أرضعيه :يطوف ذات ليلة بالمصلى بكى صبي فقال ألمه
إن كدت ألن أقتله أرضعيه فإن أمير المؤمنين سوف يفرض  :فقال عمر ,حىت يفطم وإِّن قد فطمته

 اه(له ثم فرض بعد ذلك للمولود حين يولد

 



 : المبحث الخامس

 الحضانةحق 
 

يميز هي حفظ الصبي وتربيته حتى : واصطالحا, مأخوذة من الِحضن وهو الَجْنب: لغة: الحضانة
يف قال اخلطيب الشربيِن , أما حفظ الطفل من بعد التمييز إىل البلوغ فيسمى كفالة ,هيستقل بنفسو 

بفتح احلاء لغة مأخوذة من احلضن بكسرها وهو اْلنب فإن ( احلضانة(: )467ص/0ج)مغِن احملتاج 
قاله  وأما بعده إلى البلوغ فتسمى كفالة ,وتنتهي في الصغير بالتمييزاحملضنة ترد إليه احملضون 

بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم ( حفظ من ال يستقل)وشرعا  ,تسمى حضانة أيضا :وقال غريه ,وردياملا
وحنو  أي تنمية المحضون بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه( وتربيته)تمييزه كطفل وكبير مجنون 

 اه(ذلك

 والعقل والعدالةوالرشد احلرية والبلوغ : وهيذكرها الفقهاء  وملصلحة احملضون يشتط يف احلاضن شروط
واإلسالم وخلو احلاضنة من زوج غري اْلب وأن تكون احلاضنة مرضعة واخللو من اْلمراض املعيقة 

وانظر هلذه الشروط على سبيل املثال مغِن احملتاج وأن تكون احلاضنة ليست عمياء وال مغفلة , واملعدية
  (464ص/0ج) للشربيِن

فهي صاحبة احلنان والعطف على ولدها وهو حمتاج لذلك , واْلوىل باحلضانة هي اْلم ما مل تتزوج
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهلل (: )765ص/7ج)في سنن أىب داود ف, العطف واحلنان

إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول اهلل 
أنت : عليه وآله وسلمفقال لها رسول اهلل صلى اهلل , منىحواء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه 

 . اه(أحق به ما لم تنكحى

ترعى دائم ا الطفل  األسرة في اإلسالم(: )60ص)ويقول جاك ريسلر يف كتابه احلضارة العربية 
وترضع األم هذا الطفل زمن ا طويال , وأحيان ا لمدة أكثر من سنتين, . رعاية كبيرة وصحته وتربيته

وإذا حدث أن أصاب املوت بعض . وتقوم على تنشئته بحنان وتغمره بحبها وباحتياطات متصلة
 اه(اْلسرة, وأصبحوا يتامى, فإن أقرباءهم املقربني ال يتددون يف مساعدهتم ويف تبن يهم



ينبغي أن يراقبه من أول أمره فال يستعمل (: )27ص/0ج)غزايل يف إحياء علوم الدين وقال اإلمام ال
في حضانته وإرضاعه إال امرأة متدينة تأكل الحالل فإن اللبن الحاصل من الحرام ال بركة 

 اه...(فيه

 

 : المبحث السادس

 التربيةحق 
 

ويف ذلك آيات , واْلمهات بالدرجة اْلوىل مسؤولية اَلباءيف الشريعة اإلسالمية من تربية اْلبناء 
يَا أَي َُّها الَّذ يَن َآَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهل يُكْم نَارًا َوقُوُدَها النَّاُس : )قال اهلل تعاىل :فمنها وأحاديث كثرية

َداٌد اَل يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهمْ  َها َماَلئ َكٌة غ اَلٌظ ش   [5/التحرمي( ]5)َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن  َواحلْ َجارَُة َعَلي ْ

عن ابن عمر قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل (: )553ص/7ج)ويف اْلمع بني الصحيحني  -
فاإلمام راٍع ومسؤوٌل عن رعيته  كلكم راع  وكلكم مسؤوٌل عن رعيته: يقولوآله وسلم عليه 

بيت زوجها راعية وهي مسؤولة والرجل في أهله راع  وهو مسؤوٌل عن رعيته والمرأة في 
فكلكم راع  وكلكم مسؤول عن واخلادم يف مال سيده راٍع وهو مسؤوٌل عن رعيته  عن رعيتها

 اه (رعيته
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه : عن معقل بن يسار قال(: )82ص/5ج)ويف صحيح مسلم  -

اش لرعيته إال حرم ما من عبد يسترعيه اهلل رعية يموت يوم يموت وهو غ: يقولوآله وسلم 
 اه(اهلل عليه الجنة

عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاصي قال (: )578ص/74ج)ويف مسند أَحد  -
 :عليه وآله وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل  :أو ابن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده قال

( 4/737)واحلاكم ( 4/008)ورواه التمذى  اه(ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن
 صحيح اإلسناد: وقال



عن رسول اهلل صلى  رضي اهلل عنهأنس بن مالك عن (: )5755ص/7ج)ويف سنن ابن ماجه  -
 اه( أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدبهم)  :قالوآله وسلم اهلل عليه 

ألن يؤدب أحدكم : )قالوآله وسلم وعن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه  -
( 7/745)اه رواه الطرباىن (ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على مساكين

 (5/033)والبيهقى ىف شعب اإلميان ( 4/737)واحلاكم 

وأما التعليم والتأديب فوقتهن أن يبلغ املولود من (: )035ص/5ج)يف شعب اإلميان قال اإلمام البيهقي 
 : حيتملها السن والعقل مبلغا

 صلحاء املسلمني و يصونه على خمالطة املفسدين أن ينشئه على أخالقفمنها  -
يل السلف ويعلمه من أحكام و قاألسان اْلدب ويسمعه السنن و و  ومنها أن يعلمه القرآن  -

 الدين ما ال غىن به عنه
 إىل ما حيمد ويرجى أن يرد عليه كفايته  ومنها أن يرشده من المكاسب -
جل جالله إليه بالدالئل اليت توصله إىل معرفته من  ف البارئأحدهم حد العقل عرّ فإذا بلغ  -

غري أن يسمعه من مقاالت امللحدين شيئا ويذكرهم له يف اْلملة أحيانا وحيذره إياهم وينفره 
 عنهم ويبغضهم إليه ما استطاع ويبدأ من الدالئل باْلقرب اْلجلى مث ما يليه 

يهديه فيها إىل اْلقرب وآله وسلم صلى اهلل عليه  لة على نبوة نبيناكذلك يفعل بالدالئل الداو  -
 اه(اْلوضح مث الذي يليه

يف بيان الطريق يف رياضة الصبيان يف : فصل(: )27ص/0ج)وقال اإلمام الغزايل يف إحياء علوم الدين 
األمور اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم : أول نشوهم ووجه تأديبهم وحتسني أخالقهم

وأوكدها والصبيان أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة 
  .وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه

فإن عود اخلري وعلمه نشأ عليه وسعد يف الدنيا واَلخرة وشاركه يف ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب وإن 
وقد قال اهلل عز  ,إمهال البهائم شقي وهلك وكان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل لهعود الشر وأمهل 

ومهما كان األب يصونه عن نار الدنيا فبأن  (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) :وجل



اء وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن األخالق ويحفظه من قرن يصونه عن نار اآلخرة أولى
  اه...(السوء

 التربية الدينية
 

 :التربية بغرس مبادئ العقيدة

وأول ما يرىب عليه هو غرس  ,كما أن من حقوق الطفل التبية عموما فكذلك من حقوقة التبية الدينية
وقد حكى لنا القرآن الكرمي عن لقمان عليه السالم كيف كان يريب ابنه  ,مبادئ العقيدة اإلسالمية
بْن ه  َوُهَو يَع ظُُه يَا بُ َِنَّ اَل ُتْشر ْك ب اللَّه  إ نَّ : )قال اهلل تعاىل, ويغرس فيه مبادئ العقيدة َوإ ْذ قَاَل لُْقَماُن ال 

ثْ َقاَل َحبٍَّة م ْن َخْرَدٍل فَ َتُكْن يف  َصْخرٍَة أَْو يف  يَا بُ َِنَّ إ ن ََّها إ   ...( 50)الشيْرَك َلظُْلٌم َعظ يٌم  ْن َتُك م 
َا اللَُّه إ نَّ اللََّه َلط يٌف َخب رٌي   ( 55)السََّماَوات  َأْو يف  اْْلَْرض  يَْأت  هب 

ن ابن عباس فع, قيدة اإلسالميةعيريب اْلطفال بغرس مبادئ الوآله وسلم قد كان النيب صلى اهلل عليه و 
يا غالم إنى أعلمك  : )يوما فقالوآله وسلم كنت خلفت رسول اهلل صلى اهلل عليه : رضي اهلل عنه قال

إذا سألت فاسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن  كلمات احفظ اهلل يحفظك احفظ اهلل تجده تجاهك
لك وإن باهلل واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إال بشىء قد كتبه اهلل 

رفعت اْلقالم وجفت  اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إال بشىء قد كتبه اهلل عليك
 حسن صحيح: وقال( 4/552)والتمذى ( 5/730)اه رواه أَحد (الصحف

عن عبد الكرمي أيب أمية قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه (: )004ص/4ج)ويف مصنف عبد الرزاق 
ن بني هاشم إذا أفصح سبع مرات الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا ولم يعلم الغالم موآله وسلم 

 اه(إىل آخر السورة ..يكن له شريك في الملك

 :التربية على العبادات

قال لقمان احلكيم  ل التبية على أداء العبادات وقدمن التبية الدينية اليت ينبغي أن ينشأ علينا الطف
ْ َعَلى َما َأَصاَبَك إ نَّ َذل َك م ْن َعْزم  يَا بُ َِنَّ أَق م  الصَّاَل : )البنه َة َوْأُمْر ب اْلَمْعُروف  َواْنَه َعن  اْلُمْنَكر  َواْصرب 



َوْأُمْر َأْهَلَك ب الصَّاَلة  : )عليه وآله وسلموقال اهلل تعاىل خماطبا نبيه الكرمي صلى اهلل  (52)اْْلُُمور  
َها اَل َنْسأَُلَك  ْ َعَلي ْ وأخرب سبحانه عن   [507/طه( ]507)ر ْزقًا حَنُْن نَ ْرزُُقَك َواْلَعاق َبُة ل لت َّْقَوى َواْصَطرب 

يًّا : )إمساعيل عليه السالم أنه  [66/مرمي( ]66)كاَن يَْأُمُر َأْهَلُه ب الصَّاَلة  َوالزََّكاة  وََكاَن ع ْنَد َربيه  َمْرض 

, إذا بلغوا من العمر سبع سنني اْلطفال بأداء الصالةأمر أمته من وآله وسلم النيب صلى اهلل عليه  وطلب
: قالوآله وسلم عن عبد امللك بن الربيع بن سربة عن أبيه عن جده عن رسول اهلل صلى اهلل عليه ف
والتمذى ( 0/434)رواه أَحد ( علموا الصبى الصالة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر)
مروا الصبى بالصالة إذا بلغ سبع : )ويف رواية( 5/500)وأبو داود . حسن صحيح: وقال( 7/763)

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين : )ويف رواية( سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه
 اه (واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع

[ أي الصوم]ويؤمر به (: )405ص/5ج)مغِن احملتاج  قال الشربيِن يف عليها ومثل الصالة الصوم قياسا
ويضرب ( لسبع إذا أطاق) واملراد به اْلنس الشامل للذكر واْلنثى على رأي ابن حزم  المميز( الصبي

 اه( على تركه لعشر كالصالة

 :واآلداب التربية على األخالق

ق السيئة قال اهلل تعاىل خمربا عن ومن أهم ما ينبغي أن يرىب عليه اْلطفال اْلخالق الفاضلة وترك اْلخال
َواَل ُتَصعيْر َخدََّك ل لنَّاس  َواَل مَتْش  يف  اْْلَْرض  َمَرًحا إ نَّ اللََّه اَل حيُ بُّ ُكلَّ : )لقمان احلكيم وهو خياطب ابنه

ْد يف  َمْشي َك َواْغُضْض م ْن َصْوت َك إ نَّ أَْنَكَر اْْلَصْ ( 58)خُمَْتاٍل َفُخوٍر  (  53)َوات  َلَصْوُت احلَْم ري  َواْقص 
 [53-50/لقمان]

: عن عمر بن أيب سلمة قالوِما يرىب عليه الطفل أيضا اَلداب العامة كآداب الطعام واملنام وحنوها ف
وكانت يدي تطيش يف الصحفة فقال رسول وآله وسلم كنت غالمًا يف حجر رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يا غالم سم اهلل وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي : عليه وآله وسلماهلل صلى اهلل 
 (752ص/0ج)اْلمع بني الصحيحني  اه(بعد

 التربية على معرفة الحالل والحرام



ْلن من  ,ا على ذلكالطفل صغري  ل ما زالل واحلرام وال يقو احلال هأن يعلم على ويل أمر الطفل ينبغي
قامة العود يف صغرية ِمكنة وإقامته إذا صار و , استمر عليه ومن تعود أمرا ,شب على شيء شاب عليه
يرىب اْلطفال على معرفة احلالل وآله وسلم وقد كان النيب صلى اهلل عليه  ,صلبا مستحيلة إال أن يكسر

أخذ الحسن بن عن أيب هريرة قال (: )544ص/0ج)في اْلمع بني الصحيحني واحلرام من الصغر ف
كخ كخ ارم وآله وسلم  علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 اه(بها أما علمت أنا ال نأكل الصدقة
 

 :المبحث السابع

 العطف والحنان والرحمة والمالطفة
 

وقد  ,واحلنان واملالطفةوىل هو العطف أخص ما حيتاجه اْلطفال يف مرحلة الطفولة اْلُ أهم االشياء و من 
يتمثل و وآهليدعو إىل ذلك بأقوآله وسلم اعتىن اإلسالم بذلك أميا اعتناء وقد كان النيب صلى اهلل عليه 

 :في ذلكوآلهفمن أقأفعاله ذلك 

عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه ف: حثه على رحمة الصغار -
( 7/777)اه رواه أَحد (ويعرف شرف كبرينالم يرحم صغيرنا  ليس منا من: )قالوآله وسلم 
صحيح على شرط : وقال( 5/505)واحلاكم . حسن صحيح: وقال( 4/077)والتمذى 

 .مسلم 
عن عائشة رضي اهلل عنها عن ف: أن الرفق في البيوت هو دليل إرادة الخير من اهللبإخباره  -

اه رواه (اهلل بأهل بيت  خيرا أدخل عليهم الرفقَ  إذا أراد: )قالوآله وسلم النيب صلى اهلل عليه 
 ( 6/760)والبيهقى ىف شعب اإلميان ( 5/455)والبخارى ىف التاريخ الكبري ( 5/25)أَحد 

(: 78ص/0ج)ففي اْلمع بني الصحيحني : على نساء قريش لحنانهن على الصغار ثناؤه -
خير نساء ركبن اإلبل صالح نساء : قالوآله وسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه )

 اه(وأرعاه على زوج يف ذات يدقريش أحناه على ولد في صغره 



دخلت على معاوية أنا وخالد بن يزيد فإذا : عن أيب كامل موىل معاوية قالف :التصابي للصبيان -
, فلما دخلنا سلمنا قد جثا على أربع وفي عنقه حبل وهو بيد ابنه يلعب معه صغيرامعاوية 

من كان له صبي  :يقولوآله وسلم مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه : عليه استحيا مِن مث قال
وقال املناوى ( رواه ابن عساكر( 74757ص/5ج)اه قال السيوطي اْلامع الكبري (فليتصابا له

 (7/778)ورواه احلسيىن ىف البيان والتعريف ( 5/733)يف فيض القدير 
 
 :في ذلكوآله وسلم له صلى اهلل عليه ومن أفعا

عن (: )435ص/7ج)في اْلمع بني الصحيحني ف: بالعيالوآله وسلم رحمته صلى اهلل عليه  -
كان وآله وسلم ما رأيت أحدا  أرحم بالعيال من رسول اهلل صلى اهلل عليه  :أنس قال

فيأخذه  ,البيت وإنه ليدخنإبراهيم مستضعاً له يف عوايل املدينة وكان ينطلق وحنن معه فيدخل 
إن إبراهيم ابِن وآله وسلم فلما تويف إبراهيم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  ,فيقبله ثم يرجع

  اه(وإنه مات يف الثدي وإن له لظئرين تكمالن رضاعه يف اْلنة
عن أنس قال دخلنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه (: )457ص/7ج)ويف اْلمع بني الصحيحني  -

فأخذ رسول اهلل صلى اهلل وكان ظئرًا إلبراهيم [ أي احلداد]على أيب سيف القني سلم وآله و 
إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه وآله وسلم عليه 

 :فقال عبد الرَحن بن عوف ,تذرفانوآله وسلم فجعلت عينا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
إن العني تدمع : مث أتبعها بأخرى فقال ,يا ابن عوف إهنا رَحة :قال ؟وأنت يا رسول اهلل

 اه(والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم حملزونون
في سنن التمذي ف: من المنبر ألجل الحسن والحسينوآله وسلم نزوله صلى اهلل عليه  -

وآله وسلم صلى اهلل عليه  كان رسول اهلل: عن بريدة رضي اهلل عنه قال(: )568ص/6ج)
يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما السالم عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران 

مث قال . من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديهوآله وسلم فنزل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
عثران فلم أصرب فنظرت إىل هذين الصبيني مييشيان وي( إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة)صدق اهلل 

 اه(هذا حديث حسن غريب :قال أبو عيسى( حىت قطعت حديثي ورفعتهما



في مسند ف: لألطفال أن يرتحلوا ظهره وهو في الصالةوآله وسلم سماحه صلى اهلل عليه  -
خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل : عن عبد اهلل بن شداد عن أبيه قال(: )430ص/0ج)أَحد 
وهو حامل الحسن أو الحسين يف إحدى صاليت العشي الظهر أو العصر وآله وسلم عليه 

فوضعه ثم كبر للصالة فصلى فسجد بين ظهراني وآله وسلم فتقدم النبي صلى اهلل عليه 
صالته سجدة أطالها فقال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول اهلل صلى اهلل 

وآله قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه فرجعت يف سجودي فلما  وهو ساجدوآله وسلم عليه 
الصالة قال الناس يا رسول اهلل إنك سجدت بني ظهراِّن صالتك هذه سجدة قد  وسلم 

ولكن ابني أطلتها فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك قال فكل ذلك مل يكن 
 اه(ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته

كنا نصلي مع رسول : ن أيب هريرة رضي اهلل عنه قالع(: )580ص/0ج)ويف مستدرك احلاكم  -
فكان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على العشاء  وآله وسلم اهلل صلى اهلل عليه 

ظهره وإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضعا رفيقا فإذا عاد عادا فلما صلى جعل واحدا 
ال فربقت : هبما إىل أمهما قال  يا رسول اهلل أال أذهب: فجئته فقلت هاهنا وواحدا ها هنا

هذا حديث : قال احلاكم اه(برقة فقال احلقا بأمكما فما زاال ميشيان يف ضوئها حىت دخال
 صحيح: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقال الذهيب قي التلخيص

في صحيح مسلم ف: يفعل ذلك األطفال وذمه لمن الوآله وسلم تقبليه صلى اهلل عليه  -
وآله وسلم صلى اهلل عليه  أبصر النبىعن أىب هريرة أن اْلقرع بن حابس (: )22ص/2ج)

صلى اهلل عليه  فقال إن ىل عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول اهلل يقبل الحسن
 اه(« إنه من ال يرحم ال يرحم» وآله وسلم 

جاء أعرايب إىل : اهلل عنها قالت عن عائشة رضي(: )7706ص/6ج)ويف صحيح البخاري  -
فقال تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم فقال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم النيب صلى اهلل عليه 

 7052اه ورواه مسلم برقم ( أو أملك لك أن نزع اهلل من قلبك الرحمة)وآله وسلم 
في سنن التمذي ف :لألطفال بإركابهم على عاتقهوآله وسلم مالعبته صلى اهلل عليه  -

حامل وآله وسلم كان رسول اهلل صلى اهلل عليه : عن ابن عباس قال(: )555ص/6ج)



الحسين بن علي على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غالم فقال النبي صلى اهلل 
 اه(ونعم الراكب هو :عليه وآله وسلم

ما : عن أنس رضي اهلل عنه قالف: باألطفال حتى ولو أخطأواوآله وسلم رفقه صلى اهلل عليه  -
, وال مشمت رائحة عليه وآله وسلممسست ديباجا وال حريرا ألني من كف رسول اهلل صلى اهلل 

ولقد خدمت رسول اهلل صلى اهلل , عليه وآله وسلمقط أطيب من رائحة رسول اهلل صلى اهلل 
؟ وال لم فعلته: أف, وال قال لشيء فعلته: عشر سنين, فما قال لي قطوآله وسلم عليه 

 ( 2/85)ومسلم (  4/703)اه رواه البخاري (أال فعلت كذا ؟: لشيء لم أفعله
وعمره مثان سنني ففي رواية أيب وآله وسلم وكان أنس قد بدأ خدمته لرسول اهلل صلى اهلل عليه  -

وأنا ابن مثان سنني فأخذت املدينة وآله وسلم قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه : قال أنس): يعلي
يا رسول اهلل إنه مل يبق : فقالتوآله وسلم أمي بيدي فانطلقت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 

رجل وال امرأة من اْلنصار إال وقد أحتفتك بتحفة وإِّن ال أقدر على ما أحتفك به إال ابِن هذا  
عشر سنين فما له وسلم وآفخدمت رسول اهلل صلى اهلل عليه فخذه فليخدمك ما بدا لك, 

  اه(ضربني ضربة وال سبني سبة وال انتهرني وال عبس في وجهي
في اْلمع بني ف: لألطفال وهو يصلي رحمة بهموآله وسلم حمله صلى اهلل عليه  -

كان وآله وسلم عن أيب قتادة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه (: )787ص/5ج)الصحيحني 
وألبي وآله وسلم يصلي وهو حامٌل أمامة بنت زينب بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه 

رأيت : )اه ويف رواية (العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها
يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وآله وسلم صلى اهلل عليه  النبي

 (وهو إمام الناس في المسجد: )اه ويف رواية ملسلم(جدة أعادهاوضعها وإذا رفع من الس
في اْلمع ف: لألطفال باللعب بخاتم النبوة ومالطفته لهموآله وسلم سماحه صلى اهلل عليه  -

: رضي اهلل عنها قالت بنت خالد بن سعيد عن أم خالد(: )775ص/ 4ج)بني الصحيحني 
من ترون نكسو  :منها مخيصة سوداء صغرية فقالبثياب وآله وسلم أيت النيب صلى اهلل عليه 

فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسنيها  ,ائتوِّن بأم خالد :فسكت القوم فقال ؟هذه
 ويف رواية, (وكان فيها علٌم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه أبلي وأخلقي :وقال
وآله وسلم هلل صلى اهلل عليه وأنا جويرية فكساني رسول اقدمت من أرض احلبشة : قالت



مع أيب وعلي وآله وسلم أتيت النيب صلى اهلل عليه : قالت ويف رواية ... خميصة لها أعالم
 :قال عبد اهلل ابن املبارك-سنه سنه وآله وسلم قميٌص أصفر قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

فقال رسول اهلل  ,فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي :قالت -وهي باحلبشية حسنة
أبلي وأخلقي  :عليه وآله وسلممث قال رسول اهلل صلى اهلل  ,دعها :عليه وآله وسلمصلى اهلل 

 اه(مث أبلي وأخلقي مث أبلي وأخلقي
في اْلمع ف: لخدود األطفال لنيل بركة يده ومالطفة لهموآله وسلم مسحه صلى اهلل عليه  -

ال صليت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه عن جابر بن مسرة ق(: )732ص/5ج)بني الصحيحني 
ي فاستقبله ولداٌن فجعل يمسح خدَّ صالة اْلوىل مث خرج إىل أهله وخرجت معه وآله وسلم 

أحدهم واحدا  واحدا  قال فأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا  أو ريحا  كأنها أخرجها 
 اه(من جونة عطار

في اْلمع بني ف: بالصبيان وأمهاتهمللصالة شفقة وآله وسلم تقصيره صلى اهلل عليه  -
إني : عليه وآله وسلمعن أيب قتادة قال قال رسول اهلل صلى اهلل (: )780ص/5ج)الصحيحني 

ألقوم إلى الصالة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي كراهية 
 اه(أن أشق على أمه

ي اْلمع بني الصحيحني فف :بيانللصوآله وسلم ممازحته ومداعبته صلى اهلل عليه  -
أحسن وآله وسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه (: )465ص/7ج)

أحسبه قال فطيما  قال فكان إذا جاء رسول  -الناس خلقا  وكان لي أخ يقال له أبو عمير 
نغٌر كان  [أي عصفور]؟ فرآه قال أبا عمير ما فعل النغيروآله وسلم اهلل صلى اهلل عليه 

 اه(يلعب به
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه : عن أنس قال(: )788ص/0ج)ويف رواية ْلَحد يف املسند  -

يدخل علينا وكان يل أخ صغري وكان له نغري يلعب به فمات نغره الذي كان يلعب وآله وسلم 
ي عمير فقال له ما شأن أبذات يوم فرآه حزينا  وآله وسلم به فدخل النيب صلى اهلل عليه 

 اه(؟حزينا فقالوا مات نغره الذي كان يلعب به يا رسول اهلل فقال أبا عمير ما فعل النغير
أن أبا طلحة كان له ابن : عن أنس(: )568ص/55ج)ويف رواية عند ابن حبان يف صحيحه  -

 أبا عمير ما فعل النغير؟: يقولوآله وسلم فكان النبي صلى اهلل عليه : يكىن أبا عمري قال



فمرض وأبو طلحة غائب يف بعض حيطانه فهلك الصيب فقامت أم سليم فغسلته وكفنته : قال
ال يكون أحد خيرب أبا طلحة حىت أكون أنا الذي أخربه : وحنطته وسجت عليه ثوبا وقالت

ما فعل أبو : له وتصنعت له وجاءت بعشائه فقال فجاء أبو طلحة كاال وهو صائم فتطيبت
فتعشى وأصاب منها ما يصيب الرجل من أهله مث : غ قال تعشى وقد فر : عمري ؟ فقالت 

يا أباطلحة أرأيت أهل بيت أعاروا أهل بيت عارية فطلبها أصحاهبا أيردوهنا أو : قالت 
فغضب وانطلق إىل النيب : احتسب أبا عمري قال: بل يردوهنا عليهم قالت: حيبسوهنا ؟ فقال

بارك اهلل لكما  :عليه وآله وسلمفقال صلى اهلل فأخربه بقول أم سليم وآله وسلم صلى اهلل عليه 
فحملت بعبد اهلل بن أيب طلحة حىت إذا وضعت وكان يوم السابع قالت : قال يف غابر ليلتكما

يا أنس اذهب هبذا الصيب وهذا املكتل وفيه شيء من عجوة إىل النيب صلى اهلل : يل أم سليم
فأتيت به النبي صلى اهلل عليه : قالحتى يكون هو الذي يحنكه ويسميه وآله وسلم عليه 

رجليه وأضجعه في حجره وأخذ تمرة وآله وسلم فمد النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم 
أبت وآله وسلم فقال النيب صلى اهلل عليه  فالكها ثم مجها في في الصبي فجعل يتلمظها

 اه(اْلنصار إال حب التمر 
في صحيح ف: ل ولو كانوا غير مسلمينلمرضى األطفاوآله وسلم زيارته صلى اهلل عليه  -

كان غالم يهودي يخدم النبي : عن أنس رضي اهلل عنه قال(: )466ص/5ج)البخاري 
فقعد عند  يعودهوآله وسلم فمرض فأتاه النبي صلى اهلل عليه  وآله وسلم صلى اهلل عليه 

 وآله وسلم فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى اهلل عليه . رأسه فقال له أسلم
 اه(احلمد هلل الذي أنقذه من النار: وهو يقولوآله وسلم فأسلم فخرج النيب صلى اهلل عليه 

ي فف: للصبيان وعدم تذمره ببول الصبي في حجرهوآله وسلم تحنيكه صلى اهلل عليه  -
وآله عن عائشة أهنا قالت أيت رسول اهلل صلى اهلل عليه (: )58ص/4ج)اْلمع بني الصحيحني 

 اه( بصبيٍّ يحنكه فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياهوسلم 
رضي اهلل عنها  أم قيس بنت حمصن اْلسدية: )(735ص/4ج)ويف اْلمع بني الصحيحني  -

أنها أتت بابن  لها صغير وآله وسلم صلى اهلل عليه  وكانت من اْلول الاليت بايعن رسول اهلل
صلى اهلل  فأجلسه رسول اهللوآله وسلم صلى اهلل عليه  لم يأكل الطعام إلى رسول اهلل

 اه(في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء  فنضحه ولم يغسلهوآله وسلم عليه 



يح البخاري في صحف: بمج الماء في وجه الصبيوآله وسلم ممازحته صلى اهلل عليه  -
مجة  وآله وسلم عقلت من النبي صلى اهلل عليه : عن حممود بن الربيع قال(: )45ص/5ج)

 اه(مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو
عن (: )5ص/2ج)في صحيح مسلم ف: على الصبيانوآله وسلم سالمه صلى اهلل عليه  -

وحدث ثابت أنه كان . قال كنت أمشى مع ثابت البنانى فمر بصبيان فسلم عليهمسيار 
-وحدث أنس أنه كان يمشى مع رسول اهلل . يمشى مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم

قال ابن حجر فتح الباري  اه.(فمر بصبيان فسلم عليهم -عليه وآله وسلمصلى اهلل 
, الصبيان تدريبهم على آداب الشريعةفي السالم على : قال ابن بطال(: )723ص/50ج)

 اه (وسلوك التواضع ولين الجانب, وفيه طرح األكابر رداء الكبر

 

 : المبحث الثامن

 حق اللعب
 

عب إن الشريعة قد أباحت للصيب اللعب باللُ بل  ,يف اإلسالم اللعب طبع الطفل وهو حق مكفول له
, ألطفال حلاجة الطفل للعبولكن أبيح ذلك ل, واختاذهااجملسمة من ذوات اْلرواح مع أنه حيرم صنعها 

أي لعب ] فعن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات ,وهذا يدل على أمهية اللعب بالنسبة إىل اْلطفال
وكانت تأتيِن صواحيب فكن ينقمعن من  :قالتوآله وسلم عند رسول اهلل صلى اهلل عليه  [البنات

اه (يسرهبن إيلوآله وسلم فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قالت وآله وسلمرسول اهلل صلى اهلل عليه 
 (5835ص/4ج)رواه مسلم يف صحيحه 

من غزوة تبوك أو خيرب ويف وآله وسلم وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 ؟ما هذا يا عائشة :عب فقالفكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لُ سهوهتا ست فهبت ريح 

فرس  :قالت ؟ما هذا الذي أرى وسطهن :بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال :قالت



أما مسعت أن لسليمان  :قالت !فرس له جناحان :جناحان قال :قالت ؟وما هذا الذي عليه :قال
 (784ص/4ج)رواه أبو داود يف سننه ( فضحك حىت رأيت نواجذه :قالت ,خيال هلا أجنحة

 : ويف ذلك أحاديث ومنها, بنفسه مع اْلطفالهو يلعب وآله وسلم وقد كان النيب صلى اهلل عليه 

دخلت على رسول : عن سعيد بن املسيب عن سعد قال(: )534ص/5ج)في مسند البزار ف -
يا رسول اهلل : , فقلتوالحسن والحسين يلعبان على بطنهوآله وسلم اهلل صلى اهلل عليه 

 .اه(ومايل ال أحبهما رحيانتاي: فقال أحتبهما ؟ 
كان رسول اهلل : عن ابن عباس قال(: )555ص/6ج)يف سنن التمذي وقد تقدم معنا ما  -

نعم املركب ركبت : فقال رجل حامل الحسين بن علي على عاتقهوآله وسلم صلى اهلل عليه 
 اه(ونعم الراكب هو: عليه وآله وسلمفقال النيب صلى اهلل , يا غالم

دخلت على النبي صلى اهلل : عن جابر رضي اهلل عنه قال(: )67ص/0ج)املعجم الكبري  ويف -
رضي اهلل عنهما وهو  وهو يمشي على أربعة وعلى ظهره الحسن والحسينوآله وسلم عليه 
 اه(دالن أنتمانعم اْلمل ْجلكما ونعم الع  : يقول

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه   :عن عبد اهلل بن احلارث قال(: )006ص/0ج)ويف مسند أَحد  -
من سبق إلي فله كذا  :عبد اهلل وعبيد اهلل وكثيرا من بني العباس ثم يقول ف  يصُ وآله وسلم 

 اه(فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم :قال ,وكذا
ففي صحيح  ,ه يلعب كما يلعب الغلمانر في صغوآله وسلم كان صلى اهلل عليه قد  و  -

أتاه وآله وسلم عن أنس بن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه (: )535ص/5ج)مسلم 
فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب  جبريل عليه السالم وهو يلعب مع الغلمان

مث غسله ىف طست من ذهب مباء زمزم مث . فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك
. فقالوا إن حممدا قد قتل -يعىن ظئره  -ْلمه مث أعاده ىف مكانه وجاء الغلمان يسعون إىل أمه 

 اه.(لك املخيط ىف صدرهقال أنس وقد كنت أرى أثر ذ. فاستقبلوه وهو منتقع اللون

كما   فصال مهما ْجيال يف رياضة الصبيان( 20ص/0ج)وقد عقد اإلمام الغزايل يف إحياء علوم الدين 
وينبغي أن يؤذن له بعد االنصراف من الكتاب أن : )وكان ِما قاله اإلمام الغزايل يف هذا الفصل ,تقدم

تعب في اللعب فإن منع الصبي من يلعب لعبا جميال يستريح إليه من تعب المكتب بحيث ال ي



اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة 
 اه(في الخالص منه رأسا

 

 : المبحث التاسع

 والتعويذللطفل الدعاء 
 

والصالح واحلفظ ورقيتهم من صفاة اْلب واْلم واملريب الناجحني يف تربية اْلبناء الدعاء هلم باهلداية 
أُولَئ َك الَّذ يَن َهَدى اللَُّه : )وتعويذهم من الشرور وهذه هي صفة اْلنبياء الذين قال اهلل فيهم لنبيه الكرمي

ْن ) :َقالَ فَربَُّه  فحكى اهلل عن زكريا عليه السالم أنه دعا[33/اْلنعام(]فَب ُهَداُهُم اقْ َتد ه   َربي َهْب يل  م 
يُع الدَُّعاء  َلُدْنَك ُذري  : وحكى اهلل عن إبراهيم أنه دعى ربه فقال [08/آل عمران( ]08)يًَّة طَييَبًة إ نََّك مسَ 

وحكى اهلل عن عباده  [43/إبراهيم( ]43)ربي اْجَعْلِن  ُمق يَم الصَّاَلة  َوم ْن ُذرييَّيت  َرب ََّنا َوتَ َقبَّْل ُدَعاء  )
َنا : )ياهتم فقال سبحانهالصاحلني أن من صفاهتم الدعاء لذر  َوالَّذ يَن يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا َهْب لََنا م ْن أَْزَواج 

َا َصبَ ُروا َويُ َلقَّْوَن ف يَها حتَ يًَّة َوَساَلًما ( 24)َوُذرييَّات َنا قُ رََّة أَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا ل ْلُمتَّق نَي إ َماًما  أُولَئ َك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة مب 
قالت يف تعويذها ملرمي أهنا ن امرأة عمران وحكى اهلل عن يف القرآن الكرمي ع [26, 24/رقانالف( ]26)

يم  َوإ ِّني مَسَّْيتُ َها َمْرمَيَ َوإ ِّني أُع يُذَها ب َك َوُذريي َّتَ هَ : )عليها السالم َن الشَّْيطَان  الرَّج   [05:آل عمران] (ا م 

في اْلمع بني الصحيحني يعوذ اْلطفال من الشرور فوآله وسلم وقد كان النيب صلى اهلل عليه 
يعوذ الحسن والحسين وآله وسلم عن ابن عباس قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه (: )26ص/7ج)

أعيذكما بكلمات اهلل التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين  المة ويقول إن أباكما كان يعوذ بها 
 اه(إسماعيل وإسحاق

(: 527ص/4ج)في اْلمع بني الصحيحني ف ,يأمر بالرقية لألطفالوآله وسلم ه كان صلى اهلل عليو 
رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال وآله وسلم أن النبي صلى اهلل عليه عن أم سلمة )

 اه(استرقوا لها



, الشياطنيبإيواء الصبيان عند إقبال الليل حفاظا عليهم من شرور وآله وسلم وأمر النيب صلى اهلل عليه 
إذا كان جنح الليل أو أمسيتم : )قالوآله وسلم عن جابر رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه ف

فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا اْلبواب  فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ
م اهلل ومخروا آنيتكم واذكروا واذكروا اسم اهلل فإن الشيطان ال يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اس

ومسلم ( 6/7505)اه رواه والبخارى (اسم اهلل ولو أن تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابيحكم
(0/5636) 

  



 : الفصل الثالث

 حقوق ما بعد التمييز إلى البلوغ
 

والعربة بالتمييز ال  ,قبل ذلك أو بعده أحيانا وقد يكون ,سن التمييز يبتدئ يف السنة السابعة غالبا
وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا (: )464ص/0ج)قال الشربيِن يف مغِن احملتاج  ,بالسن

 اه وضابط التمييز(وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان والحكم مداره عليه ال على السن
أحسن ما قيل (: )503ص/5ج)تاج  مغِن احمليفقال الشربيِن , هو استقالل الطفل بنفسه يف حاجاته

اه وهناك حقوق كثرية (في ضبط التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده
 :املباحث التالية للطفل بعد سن التمييز نأخذ بعضا منها يف

 

 : المبحث األول

 حق اختيار أحد األبوين للعيش معه إذا افترقا
 

لكن إذا حصل وان  ,جتمع أبويه حىت ال يصاب باالطراب النفسيمن املهم للطفل أن يعيش يف أسرة 
ْلن اْلم هي اليت تعطيه  ,قبل التمييز يعيش مع أمه ما مل تتزوج يف فتة احلضانة افتق اْلبوان فإن الطفل

تنتقل إىل أقرب امرأة للطفل ْلن النساء هن أهل إن احلضانة فإن تزوجت ف ,حاجته من احلنان والعطف
أما بعد , ليس من املهم إيراد ذلك هناو , وللفقهاء تفاصيل كثرية يف ترتيب احلاضنات ,لعطفاحلنان وا

فإن اختار أن يعيش مع أبيه فله ذلك وإن اختار أن  ,التمييز فإن الطفل خيري بني أبويه يف مكان العيش
(: 033ص/5ج)وقد وردت بذلك اْلحاديث ففي السنن الصغرى للبيهقي  ,يعيش مع أمه فله ذلك

إن زوجي يريد أن يذهب بولدي وقد : كنت عند أيب هريرة, فجاءته امرأة فقالت: عن أيب ميمونة قال)
كنت عند : هو ولدي, فقال أبو هريرة: فجاء زوجها فقال استهما عليه أو تساهما عليه: فقالطلقِن 

إن زوجي يريد أن يذهب بولدي , وقد نفعِن : فجاءته امرأة فقالت وآله وسلم  عليه رسول اهلل صلى اهلل



: فقالمن حياقِن يف ولدي ؟ : استهما فيه أو تسامها فجاء زوجها فقال: فقال ,وسقاِّن من بئر أيب عنبة
سائي اه ورواه الن(فأخذ بيد أمه فانطلقت به: قال ,وهذه أمك خذ بيد أيهما شئت يا غالم هذا أبوك

هذا حديث : وقال( 538ص/4ج)ورواه احلاكم يف املستدرك ( 087ص/0ج)يف السنن الكربى 
 صحيح: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقال الذهيب يف التلخيص

عن عبد احلميد االنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم (: )80ص/4ج)ويف السنن الكربى للنسائي 
االب وآله وسلم فأجلس النبي صلى اهلل عليه  يبلغ وأبت امرأته أن تسلم فجاء بن هلما صغري مل

عن عبد احلميد بن : )له ويف رواية اه(فذهب إلى أبيه ,اللهم اهده :هاهنا واالم هاهنا ثم خيره فقال
أحدمها مسلم واَلخر  وآله وسلم سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إىل النيب صلى اهلل عليه 

اللهم اهده فتوجه إلى المسلم  :وآله  وسلم فقال النبي صلى اهلل عليه كافر فتوجه إىل الكافر 
 اه(فقضى به له

( إن افترق أبواه)الصادق بالذكر واألنثى ( والمميز(: )464ص/0ج)يف مغِن احملتاج قال الشربيِن 
كان عند من اختار )من النكاح وصلحا للحضانة ولو فضل أحدهما اآلخر دينا أو ماال أو محبة 

خري غالما بني أبيه وأمه رواه التمذي وحسنه والغالمة كالغالم يف وآله وسلم ْلنه صلى اهلل عليه  (مامنه
 اه(االنتساب وْلن القصد بالكفالة احلفظ للولد واملميز أعرف حبظه فريجع إليه

وإذا أبى الطفل أن يختار أحدا , أريد أن أعيش مع االثنين فإنه يقرع بينهما: وإذا قال الطفل
(: 468ص/0ج) ل الشربيِن يف مغِن احملتاجقا, ْلهنا اْلصل يف احلضانة منهما فإنه يكون عند أمه

قطعا للنزاع ويكون عند من خرجت  بينهما( أقرع ) أي اختار الولد المميز أبويه ( وإن اختارهما)
وقيل )  غيرهاألن الحضانة لها ولم يختر ( فاألم أولى ) واحدا منهما ( فإن لم يختر), قرعته منهما

 اه (ولو اختار غريمها فاْلم أوىل أيضا, بينهما وبه أجاب البغوي ْلن احلضانة لكل منهما( يقرع 

 ,وإذا غير الطفل بعد ذلك رأيه فأراد أن يعيش مع الطرف اآلخر فله ذلك ألن األمر راجع إليه
أي األبوين أو من (  أحدهما) المميز ( فإن اختار)(: 462ص/0ج)مغِن احملتاج يف قال الشربيِن 

ألنه قد يظهر له األمر بخالف ما ظنه أو ( اآلخر حول إليه ) اختار ( ثم ) ألحق بهما كما ذكر 
ظاهر إطالق املصنف أنه حيول وإن تكرر ذلك منه دائما وهو ما قاله و ... يتغير حال من اختاره أوال



أن سببه قلة متييزه جعل عند اْلم كما اإلمام لكن الذي يف الروضة كأصلها إن كثر ذلك منه حبيث يظن 
  اه(قبل التمييز وهذا ظاهر

وإذا اختار الطفل أحد األبوين فال يجوز له أن يمنع الطفل من زيارة الطرف اآلخر أو أن يأتي 
لم يمنعه  فإن اختار األب ذكرٌ (: )462ص/0ج)قال الشربيِن يف مغِن احملتاج , الطرف اآلخر لزيارته

وهو أوىل منها  وال يكلفها الخروج لزيارته لئال يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم( زيارة أمه
إذا اختارته من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم ( أنثى ) اْلب ( ومينع ... ) باخلروج ْلنه ليس بعورة

أي ( دخوال عليهما ) أي اْلم ( مينعها وال ... ) الربوز واْلم أوىل منها باخلروج لزيارهتا لسنها وخربهتا
 اه (لك قطعا للرحم لكن ال تطيل املكثْلن يف ذ( زائرة ) ولديها الذكر واْلنثى 

 

 : المبحث الثاني

 التعليم الطفل في حق
 

رغبت الشريعة يف تعليم اْلطفال القراءة وقد  (العلم يف الصغر كالنقش على احلجر: )كان يقال وال زال
( 7/505)روى الديلمى فقد  ,واعتربت ذلك من حقوق اإلطفال على آبائهم ,وسائر العلوموالكتابة 

إن من حق الولد : قالوآله وسلم عن أىب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه : )البزار وابن النجار وأبو نعيمو 
وآله أن النيب صلى اهلل عليه ( ) ص/54ج)طبقات ابن سعد ويف  اه...(على والده أن يعلمه الكتابة

 ,اه(قبل من أسارى بدر أن يعلم كل واحد منهم عشرة صبيان من الصحابة القراءة والكتابةوسلم 
فمن لم يحفظ منكم , تكون كبارهم غدا, تعلموا صغار القوم اليوم: )وقال احلسن بن علي

عن (: )452ص/4ج)عمال يف كنز الو  ,(753ص)الكفاية رواه اخلطيب البغدادي يف اه (فليكتب
. أن عمر بن الخطاب كتب إلى أهل الشام أن علموا أوالدكم السباحة والرمي والفروسيةمكحول 

 اه"(القراب يف فضائل الرميرواه "



علموهم ) :قال علي بن أبي طالب(: )773ص)قال ابن القيم يف حتفة املودود بأحكام املولود و 
وأكثر اْلوالد  ,ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية اإلساءةفمن أهمل تعليم ولده ما ... (وأدبوهم

إمنا جاء فسادهم من قبل اَلباء وإمهاهلم هلم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم 
كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال يا أبت إنك عققتِن ,بأنفسهم ومل ينفعوا آباءهم كباراينتفعوا 

 اه(ك كبرياصغريا فعققت

فيما هو من  كلٌ   ,اْلصل هو أن يعيش الطفل يف أسرة جتمع أبويه فيعلمانه ما ينفعه يف دينه ودنياهو 
يف النهار وعلى اْلم أن تعلمه يف  ما ينفعه فإن على اْلب أن يعلمه اْلملكن إذا افتقا واختار  ,ختصصه

ذكر فعندها ليال وعند )أي األم ( اختارهاوإن (: )468ص/0ج)مغِن احملتاج يف قال الشربيِن , الليل
أي يعلمه أدب النفس والبراعة ( ويؤدبه)ينية والدنيوية على ما يليق به يعلمه األمور الد( األب نهارا

ويسلمه )والظرف فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا يقال األدب على اآلباء والصالح على اهلل 
وعبارة , تاء حكاه النحاس اسم للموضع الذي يتعلم فيهبفتح امليم والتاء وجيوز كسر ال (لمكتب

ذي ( و) الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه الكتاب وقال ابن داود اْلفصح املكتب ْلن الكتاب ْجع كاتب
ظاهر كالمه إجياب ذلك عليه و  ...يتعلم من اْلول الكتابة والثاِّن احلرفة على ما يليق حبال الولد( حرفة)

 ,يجب على الولي تأديب الولد وتعليمه أبا كان أو جدا أو وصيا :فقالروضة وبه صرح يف زوائد ال
 اه (وأجرة ذلك يف مال الصيب فإن مل يكن فعلي من تلزمه نفقته

 

 :المبحث الثالث

 حق للطفل التعليم الديني 
 

 :تعليم  الطفل العبادات

فعن عبد , أمته بتعليم اْلطفال الصالة إذا بلغوا من العمر سبع سننيوآله وسلم أمر النيب صلى اهلل عليه 
علموا الصبى : )قالوآله وسلم امللك بن الربيع بن سربة عن أبيه عن جده عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 



: وقال( 7/763)والتمذى ( 0/434)رواه أَحد ( الصالة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر
  وقد تقدم أن الصوم مثل الصالة يف ذلك (5/500)داود  وأبو. حسن صحيح

يجب على اآلباء واألمهات : قال النووي يف الروضة(: )503ص/5ج)قال الشربيِن يف مغِن احملتاج 
قال الشافعي : وقال النووي في المجموع... تعليم أوالدهم الطهارة والصالة والشرائع

 اه(وجماعات الصالة ليعتادهاويؤمر الصبي بحضور المساجد : واألصحاب

 :تعليم الطفل القرآن والعلوم الشرعية

وآله على تعلم القرآن وتعليمه فعن عثمان أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم حث النيب صلى اهلل عليه 
 (27ص/5ج)اه اْلمع بني الصحيحني (خيركم من تعلم القرآن وعلمه): قالوسلم 

رآن يكون القرآن سببا يف استقامته فكريا وسلوكيا بل ويكون سببا يف والطفل الذي ينشأ على تعلم الق
قال ابن , اتساع فكره وعقله وزيادة ذكائه واستقامة لسانه إىل غري ذلك من الفوائد اليت ال ختفى

أخذه به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع , تعليم القرآن للولدان شعار من شعائر الدين: )خلدون
ومثوبة , سبق إلى القلوب من رسوخ اإليمان وعقائده بسبب آيات القرآنلما ي, أمصارهم

 032اه مقدمة ابن خلدون ص (األحاديث

تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول اإلسالم فينشئون على الفطرة ويسبق إلى : )وقال السيوطي
 . اه(قلوبهم أنوار الحكمة قبل أن تمكن األهواء منها وسوادها بأكدار المعصية

وحىت يتىب الطفل على القرآن وال ينفر من تعلمه جاز له َحل املصحف ومسه من غري وضوء قال 
ولو حدثا أكرب كما يف ( احملدث)املميز ( أن الصيب)اْلصح ( و(: )08ص/5ج)الشربيِن يف مغِن احملتاج 

من ذلك من مس وال من َحل لوح وال مصحف يتعلم منه أي ال جيب منعه ( ال مينع)فتاوى املصنف 
 اه(حلاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا بل يستحب

 

 



 :الفصل الرابع

 حقوق عامة للطفل

 :المبحث األول

 الحياة الطفل في حق
 

َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ب َغرْي  نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد يف  اْْلَْرض  : )اْلصل أن حق احلياة مكفول لكل إنسان قال اهلل تعاىل
َا قَ َتَل  يًعاَفَكَأمنَّ َا َأْحَيا النَّاَس ْجَ  يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ وحلياة الطفل يف اإلسالم  [07/املائدة] (النَّاَس ْجَ 

وقد  , على حياة الطفل حىت وهو يف بطن أمه تحافظ الشريعة عناية خاصة وقد تقدم معنا كيف أن
وبلغة هبم الوحشية إىل أن يدفنوا بناهتم أحياء خشية  ,كان أهل اْلاهلية يقتلون أطفاهلم خشية الفقر

يف مواضع كثرية  ,فشنع اهلل عليهم وهناهم عن هذه الوحشية اليت ال تفعلها حىت البهائم والسباع, العار
 : من القرآن الكرمي فمن ذلك

ْطًئا َكب ريًا َواَل تَ ْقتُ ُلوا َأْواَلدَُكْم َخْشَيَة إ ْماَلٍق حَنُْن نَ ْرزُقُ ُهْم : )قال تعاىل - َلُهْم َكاَن خ  َوإ يَّاُكْم إ نَّ قَ ت ْ
 [05/اإلسراء( ]05)

 [565/اْلنعام( ]َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَْواَلدَُكْم م ْن إ ْماَلٍق حَنُْن نَ ْرزُُقُكْم َوإ يَّاُهمْ : )وقال تعاىل -
َر الَّذ يَن قَ تَ ُلوا أَْواَلَدُهْم َسَفًها ب َغرْي  ع لْ : )وقال تعاىل -  [543/اْلنعام( ]مٍ َقْد َخس 
 [3, 8/التكوير( ]3)ب َأيي َذْنٍب قُت َلْت ( 8)َوإ َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسئ َلْت : )وقال تعاىل -
ْم ُشرََكاُؤُهْم ل يُ ْرُدوُهْم َول يَ ْلب ُسوا َعَلْيه ْم َو : )قال تعاىلو  - َن اْلُمْشر ك نَي قَ ْتَل أَْواَلد ه  َكَذل َك َزيََّن ل َكث رٍي م 

 [502/اْلنعام( ]د ينَ ُهمْ 

في صحيح البخاري أن قتل الولد هو أكرب ذنب بعد الشرك باهلل فوآله وسلم وأخرب النيب صلى اهلل عليه 
سألت أو سئل رسول اهلل صلى اهلل : عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال(: )5284ص/4ج)



ثم : ) مث أي؟ قال: قلت( هو خلقكأن جتعل هلل ندا و : )أي الذنب عند اهلل أكرب؟ قالوآله وسلم عليه 
 اه(أن تزاِّن حبليلة جارك: )قلت مث أي ؟ قال(. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك

وِما سبقت إليه الشريعة اإلسالمية أن منعت من قتل اْلطفال والنساء حىت إذا كانوا من أهل دار احلرب 
وآله  وسلم عن ابن عمر أن امرأة وجدت يف بعض مغازي رسول اهلل صلى اهلل عليه ف ,ويف زمن احلرب

فأنكر ): ويف لفظ اه(عن قتل النساء والصبيانوآله  وسلم فنهى رسول اهلل صلى اهلل عليه مقتولة 
 (84/7)ومسلم ( 470/5)البخاري رواه  اه(قتل النساء والصبيان

الذين قتلوا ابن أبي وآله  وسلم نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه : وعن عبد الرَحن بن كعب أنه قال
برحت بنا امرأة ابن أيب احلقيق : فكان رجل منهم يقول: قال ,الحقيق عن قتل النساء والولدان

فأكف ولوال ذلك وآله  وسلم بالصياح فأرفع السيف عليها مث أذكر هني رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 (567/ 4)بشرح الزرقاِّن ورواه الشافعي يف اْلم ( 0/555)لك يف املوطأ رواه ما اه(استحنا منها

انطلقوا باسم اهلل وباهلل وعلى ملة : "قالوآله  وسلم عن أنس بن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و  
وال تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا  وال طفال وال صغيرا وال امرأة شيخا فانياوال تقتلوا رسول اهلل 

: وللحديث شواهد أوردها البيهقي مث قال ,(7/44)ايب داود  رواه اه(حسنوا إن اهلل حيب احملسننيوأ
 (3/33)البيهقي رواه  اه(وهو بشواهده مع ما فيه من اآلثار يقوى واهلل أعلم)

ال تقتلن امرأة وال صبيا وال كبيرا ): ان أبا بكر الصديق قال ليزيد بن أيب سفيان: وعن حيىي بن سعيد
 (7/442)وطأ مالك يف امل رواه اه(هرما

  

 : المبحث الثاني

 المشاركة الطفل في حق
 



ومن ذلك أن  ,كفلت الشريعة اإلسالمية للطفل حق املشاركة يف احلياة وإبداء الرأي يف حدود قدراته
في اْلمع بني الصحيحني ف ,للطفل أن يكون إمام الناس يف الصالة إذا كان متأهال ذلك

ملا كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسالمهم : عن عمرو بن سلمة رضي اهلل عنه قال)(: 054ص/0ج)
صلوا صالة كذا في : فقال ,جئتكم واهلل من عند النيب حقاً  :فلما قدم قال ,وبدر أيب قومي بإسالمهم

  حين كذا وصالة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا  

فلم يكن أحٌد أكثر قرآنا  مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن  فنظروا
وكان علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عِن فقالت امرأة من احلي أال تغطوا عنا  ست أو سبع سنين

 اه(است قارئكم فاشتوا فقطعوا يل قميصاً فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص

وهو البالغ الحر ( للكامل)ة تصح القدو ( و)(: 743ص/5ج)قال الشربيِن يف مغِن احملتاج 
مة بكسر الالم كان يؤم قومه على عهد رسول وْلن عمرو بن سل   المميز لالعتداد بصالته( لصبيبا)

 اه (وهو ابن ست أو سبع رواه البخاريوآله وسلم اهلل صلى اهلل عليه 

يف الشراب إذا كان على ميني من يبدأ بالشرب ولو كا ن اَلخرون أكرب ومنه م قد  ومن ذلك أن الطفل يُ 
عن (: )873ص/7ج)في صحيح البخاري ف ,يف تقدمي غريه عليه يف ذلك ستأذن ويؤخذ رؤيهويُ , وأعلم

بقدح فشرب منه وعن يمينه وآله وسلم أيت النيب صلى اهلل عليه : سهل بن سعد رضي اهلل عنه قال
ما كنت  :قال(. يا غالم أتأذن لي أن أعطيه األشياخ) :م واألشياخ عن يساره فقالغالم أصغر القو 

 (7303)اه ورواه مسلم برقم (ْلوثر بفضلي منك أحدا يا رسول اهلل فأعطاه إياه

ي صحيح فف ,ومن ذلك أن للطفل أن يذبح الذبائح إذا كان يقدر على ذلك ويُعل م إذا مل يتقن ذلك
مر بغالم وآله وسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه عن أيب سعيد اخلدري (: )408ص/0ج)ابن حبان 

فأدخل رسول اهلل صلى اهلل : قال (تنح حتى أريك فإني ال أراك تحسن تسلخ: )يسلخ شاة فقال له
عليه وآله هلل يده بني اْللد واللحم فدحس هبا حىت توارت إىل اإلبط مث قال صلى اوآله وسلم عليه 
: اه قال حمققه شعيب اْلرنؤوط(مث انطلق فصلى ومل يتوضأ ومل ميس ماء( هكذا يا غالم فاسلخ: )وسلم

النهاية البن اْلثري ( أي دسها بني اْللد واللحم كما يفعل السالخ): فدحسومعىن , إسناده قوي
(7/534) 



, إذا بلغ سن التميز وكان أبواه قد افتقاومن ذلك أن للطفل حق االختيار يف العيش مع أبيه أو مع أمه 
وقد تقدم  ,وله احلق يف الرجوع عن اختياره ذلك إىل الطرف اَلخر إذا بدأ له خالف ما رآه ابتداء

إىل غري , عند حق الطفل يف االختيار بني أبيه وأمه عند حقوق ما بعد التمييز الكالم عن ذلك مفصال
 ذلك من حقوق املشاركة 

 

 :لثالمبحث الثا

 والعيش في أسرة حق النسب
 

َن : )قال اهلل تعاىل, لقد امنت اهلل على عباده بأن جعل بينهم النسب والصهارة والزواج َوُهَو الَّذ ي َخَلَق م 
ْهرًا وََكاَن َربَُّك َقد يرًا  ومن حق الطفل أن يكون له نسب [ 64/الفرقان( ]64)اْلَماء  َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوص 

قال الكاساِّن يف  ,مشروع وأن يعيش يف أسرة مستقرة مكونة من أبوين مرتبطني بزواج صحيح شريف
إذا أقرت مث جاءت بولد لتمام ستة أشهر يثبت نسبه : قال الشافعي(: )750ص/0ج)بدائع الصنائع 

يتضمن إبطال حق الصبي وهو تضييع نسبه ألن وجه قوله أن إقرارها بانقضاء عدهتا , ما مل تتزوج
  اه(لنسب يثبت حقا للصبي فال يقبلا

ويف حالة نفسية  بال نسب ْلن أوالد الزنا يعيشون مشردين, ولذا حرمت الشريعة الزنا والفواحش
وال يعِن هذا أن أوالد الزىن ليس هلم  .وْلن ذلك يؤدي إىل اختالط اْلنساب, مضطربة طول عمرهم

أوالد الزنا الذي يعانون من احلياة السيئة حرمت ولكن حىت ال يوجد لدينا , حقوق بل هلم كل احلقوق
الشريعة اإلسالمية وكل الشرائع السماوية الزنا واعتربت فعله جرما كبريا على الذكر واْلنثى ورتبت على 

مع ما يف الزنا من اْلضرار واملفاسد اْلخرى واليت ال ختفى على , ذلك العقوبات املناسبة لذلك اْلرم
 .أم دنيوية صحية أم اجتماعية أحد سواء كانت دينية

َوَما َجَعَل أَْدع َياءُكْم : )قال تعاىل ,أيضا حرمت الشريعة اإلسالمية التبِن النسب ومن أجل احملافظة على
وقال اهلل  [.4سورة اْلحزاب, اَلية](قَّ َوُهَو يَ ْهد ي السَّب يلَ أَبْ َناءُكْم َذل ُكْم قَ ْوُلُكم ب أَفْ َواه ُكْم َواللَُّه يَ ُقوُل احلَْ 



ين  َوَمَوال  : )تعاىل ْم ُهَو أَْقَسُط ع ْنَد اللَّه  فَإ ْن ملَْ تَ ْعَلُموا َآبَاَءُهْم فَإ ْخَوانُُكْم يف  الدي َبَائ ه  ( يُكمْ ْدُعوُهْم َل 
 [ 6/اْلحزاب]

سب إىل صاحب الفراش وال جيوز واعتربت الشريعة الفراش هو معيار االنتساب فمن ولد يف فراش نُ 
اْلمع بني الصحيحني ففي  ,إال باللعانب الفراش أن يتنصل من ذلك الطفل وينفيه لصاح

 اه(الولد للفراش وللعاهر الحجر :وآله وسلمعن أيب هريرة قال النيب صلى اهلل عليه (: )553ص/0ج)

من إذا تصادق الزوجان على أن الولد من الزنا من فالن فالنسب ثابت : )قال املريغناِّن يف شرح اهلداية
ألن سبب ثبوت النسب قائم وهو الفراش والنسب يثبت حقا للصبي فال يقبل تصادقهما ؛ الزوج 

 اه(وكذلك لو كانت املنكوحة أمة أو كان النكاح فاسدا ْلن الفراش قد وجد, على إبطال النسب

النسب حق الصغير, فإذا ثبت هذا الحق فإنه ال (: )763ص/4ج)ويف موسوعة الفقه الكويتية 
لمن لحق به إسقاط هذا الحق, فمن أقر بابن أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو  يجوز

انظر شرح منتهى . أخر نفيه مع إمكان النفي فقد التحق به, وال يصح له إسقاط نسبه بعد ذلك
 اه((2/555)وهناية احملتاج ( 7/555)والكايف البن عبد الرب ( 2/474)واملغِن ( 0/755)اإلرادات 

اْلمع  ففي ,ل احملافظة على النسب حرمت الشريعة اإلسالمية انتساب الشخص إىل غري أبيهومن أج
من : قالوآله وسلم عن سعد وأيب بكرة أن النيب صلى اهلل عليه (: )535ص/5ج)بني الصحيحني 

ويف اْلمع بني الصحيحني  اه(ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرامٌ 
إن من أعظم : عليه وآله وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل : عن واثلة ابن اْلسقع قال(: )042ص/0ج)

: عن علي قال(: ) 83ص/5ج)ويف اْلمع بني الصحيحني  اه(الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه
 من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة: عليه وآله وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل 

 اه(اهلل والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل اهلل منه يوم القيامة صرفا  وال عدال  

 



 :المبحث الرابع

 وعدم التمييزالمساواة الطفل في حق 
 

إخل فجعل ...ألغى اإلسالم التمييز بني البشر على أساس اْللوان أو اللغات أو اْلجناس أو اْلعراق
يَا أَي َُّها النَّاُس ): قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي, البشر سواسية كأسنان املشط ال يتفاضلون إال بالتقوى

َه َعل يٌم ه  أَتْ َقاُكْم إ نَّ اللَّ إ نَّا َخَلْقَناُكْم م ْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبائ َل ل تَ َعاَرُفوا إ نَّ َأْكَرَمُكْم ع ْنَد اللَّ 
أال إن .. أيها الناس: )يف حجة الوداعوآله وسلم وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه  ([50/احلجرات]َخب رٌي 

ربكم واحد وإن أباكم واحد أال ال فضل لعريب على أعجمي وال لعجمي على عريب وال ْلَحر على 
 ندهاه رواه اإلمام أَحد يف مس (أسود وال أسود على أَحر إال بالتقوى

فقد وصف اهلل تعاىل اْلنبياء بأهنم إخوة ْلقوامهم الذين مل يستجيبوا , وبنو آدم كلهم إخوٌة يف اإلنسانية
َوإ ىَل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا ): قال تعاىل. واملقصود بذلك اْلخوة اإلنسانية, رغم اختالف الدين

ًا ( )[86/اْلعراف]َوإ ىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا ( )[56/اْلعراف] إ ْذ ( )[55/هود]َوإ ىَل مَثُوَد َأَخاُهْم َصاحل 
إ ْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم ) ([574/الشعراء]إ ْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم ُهوٌد )( [535/الشعراء]قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم نُوٌح 

مع غري املسلمني احملاربني, قال تعاىل وصف اْلخو ة اإلنسانية حىت   وأبقى اهلل( [547/الشعراء]َصال ٌح 
ُنونَ  قَ ْوًما جتَ دُ  اَل ): تعاىل ر   َواْليَ ْوم   ب اللَّه   يُ ْؤم   أَبْ َناَءُهمْ  أَوْ  َآبَاَءُهمْ  َكانُوا َوَلوْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َحادَّ  َمنْ  يُ َوادُّونَ  اَْلَخ 

 (   [77/اجملادلة] إ ْخَوانَ ُهمْ  أَوْ 

شعبة ملا بعثه سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنهما إىل رستم وهو يشرح له وكان ِما قاله املغرية بن 
والناس بنو آدم وحواء فهم إخوة ألب  .وإخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة اهلل: )...اإلسالم

 وعنه ابن كثري يف البداية والنهاية( 0/00)تاريخ اْلمم وامللوك للطربي اه (وأم

فضل بينهم يف العطية فال يُ  ووالدته أن يسوواطفل ال جيب على والدمن املساواة اليت هي حق للطفل أنه و 
وآله ويف ذلك أحاديث عن النيب صلى اهلل عليه  ,فضل اإلناث على الذكوربعضهم على بعض وال يُ 

 :ومنهاوسلم 



فلو كنت مفضال  أحد ا  ساووا بين أوالدكم فى العطية: )عليه وآله وسلمقال النيب صلى اهلل  -
والطرباىن ( 75/000)وابن عساكر ( 55/532) اه رواه اخلطيب(لفضلت النساء

 عن ابن عباس رضي اهلل عنهما( 55/064)
وآله َعن أََنس أَنَّ رجاًل كان عند رسول اهلل صلي اهلل عليه (: )785ص/7ج)ويف مسند البزار  -

ه بنية له فأجلسها بين يديه فقال رسول فجاء ابن له فقبله وأقعده علي فخذه وجاءتوسلم 
 اه.(أال سويت بينهما: وآله وسلم اهلل صلي اهلل عليه 

جاء صبي جالس إذ  عن احلسن قال بينما النيب(: )87ص/5ج)ويف الرب والصلة البن املبارك  -
حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم فمسح برأسه وأقعده على فخذه اليمنى فلبث ساعة 

ا باألرض فقال النبي فهال على بنة له حتى انتهت إليه فمسح برأسها وأقعدهثم جاءت ا
 اه( ك األخرى فأقعدها على فخذه األخرى فقال اآلنذفخ

تصدق علي أيب  :عن النعمان بن بشري قال(: )038ص/5ج)ويف اْلمع بني الصحيحني  -
وآله ال أرضى حىت يشهد رسول اهلل صلى اهلل عليه  :ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة

ليشهده على صدقيت فقال له رسول اهلل وآله وسلم فانطلق أيب إىل النيب صلى اهلل عليه  ,وسلم
اتقوا اهلل واعدلوا في  :قال ,ال :قال ؟أفعلت هذا بولدك كلهم :وآله وسلمصلى اهلل عليه 

 :وآله وسلمفقال رسول اهلل صلى اهلل عليه ) :يةويف روا (أوالدكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة
قال فال  ,ال :قال ؟أكلهم وهبت له مثل هذا :قال ,نعم :قال ؟يا بشري ألك ولٌد سوى هذا

أشهد على هذا غيري ثم قال أليس ) :ويف رواية (تشهدني إذن فإني ال أشهد على جور
 ها(يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فال إذا  

عن ابن (: )535ص/4ج)ومستدرك احلاكم ( 637ص/4ج)وتقدم معنا ما يف سنن أىب داود  -
من ولدت له أنثى فلم : عليه وآله وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل : عباس رضي اهلل عنهما قال

: قال احلاكم( عليها أدخله اهلل بها الجنة -يعني الذكر-يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده 
 صحيح: اإلسناد ومل خيرجاه وقال الذهيب يف التلخيص هذا حديث صحيح

 

 المبحث الخامس

 الحرية الطفل في حق 
 



وقد قال سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل , أن اْلصل فيه هو احلرية عموما من تكرمي اإلسالم لإلنسان
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ): عنه كلمة صارت من معامل اإلسالم العظيمة أال وهي قوله

كنا عند : )عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: اذوقد جاء يف سبب قول عمر ه( أمهاتهم أحررا  
يا أمري املؤمنني, هذا مقام العائذ : "عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إذ جاءه رجل من أهل مصر, فقال

صر اخليل فأقبلت, فلما ترآها الناس, قام حمم د أجرى عمرو بن العاص مب: , قال"وما لك؟: ", قال"بك
سبق فرسي ورب : سبق فرسي ورب الكعبة, فلما دنوت منه عرفته, فقلت: "بن عمرو بن العاص فقال

 ". خذها وأنا ابن اْلكرمني: "الكعبة, فقام إيل  حممد بن عمرو يضربِن بالسوط, ويقول

إذا جاءك كتابي هذا فأقبل, : ثم كتب إلى عمرو اجلس,: "فو اهلل ما زاده عمر على أن قال له: قال
, "ال: ", قال"أحدثت حدثاً؟ أجنيت جناية؟: "فدعا عمرو ابنه فقال: , قالوأقبل معك بابنك محّمد

 فقدم على عمر : , قال"فما بال عمر يكتب فيك؟: "قال
ر يلتفت هل يرى فو اهلل إنا عند عمر إذا حنن بعمرو وقد أقبل يف إزار ورداء, فجعل عم: قال أنس

دونك الّدرة فاضرب ابن : ", قال"ها أنا ذا: ", قال"أين المصري؟: "قالابنه؟, فإذا هو خلف أبيه, 
َأِحْلها على صلعة عمرو, فواهلل : قال فضربه حتى أثخنه, ثم قال".األكرمين, اضرب ابن األكرمين

 ما ضربك إال بفضل سلطانه 
أما واهلل لو ضربته ما حلنا بينك وبينه : ", قال"املؤمنني, قد ضربت من ضربِن يا أمري: "فقال املصري

مث التفت  (يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟)حىت تكون أنت الذي تدعه, 
كْنز "رواه ابن عبد احلكم كما يف  (انصرف راشدًا فإن رابك ريب فاكتب إيل  : "إىل املصري فقال

وذكر القصة كثري من املؤرخني منهم ابن عبد اهلادي يف فضائل  ,(57/553)للمتقي اهلندي " لالعما
ذا المصري كان نصرانيا من أقباط كر بعض أهل العلم أن هذ وقد , عمر وابن اْلوزي يف مناقب عمر

 للسباعي " من روائع حضارتنا"انظر كتاب , مصر
 

 :المبحث الرابع

 اليتيمالطفل حق 
 



ال يتم بعد (: )0/556)الطفل الذي مات أبوه فإذا بلغ فال يسمى يتيما فقد روى أبو داود  اليتيم هو
وقد وردت بذلك واَليات واْلحاديث  وقد اعتنت الشريعة اإلسالمية بالطفل اليتيم أميا اعتناء اه(احتالم

 :ومنها وهلذا االعتناء مظاهر كثرية جدا, املتكاثرة

 :في القرآن الكريم: أوال

َوَيْسأَُلوَنَك َعن  اْلَيَتاَمى ُقْل إ ْصاَلٌح هَلُْم : )قال اهلل تعاىل: اإلصالح لهم ومخالطتهم بالحسنى -
َن اْلُمْصل ح   َد م  ٌر َوإ ْن خُتَال طُوُهْم فَإ ْخَوانُُكْم َواللَُّه يَ ْعَلُم اْلُمْفس   [773/البقرة( ]773)َخي ْ

ُلوا اخْلَب يَث : )ىلقال تعا: إعطاء اليتامى أموالهم وعدم أكلها - َوَآتُوا اْلَيَتاَمى أَْمَواهَلُْم َواَل تَ َتَبدَّ
 [7/النساء( ]7)ب الطَّييب  َواَل تَْأُكُلوا أَْمَواهَلُْم إ ىَل أَْمَوال ُكْم إ نَُّه َكاَن ُحوبًا َكب ريًا 

 إ َذا بَ َلُغوا النيَكاَح َوابْ تَ ُلوا اْلَيَتاَمى َحىتَّ : )قال تعاىل: اختبار اليتامى في حسن التصرف بالمال -
ْم أَْمَواهَلُْم َواَل تَْأُكُلوَها إ ْسرَافًا َوب َدارًا أَْن َيْكبَ رُ  ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا إ لَْيه  ن ْ وا َوَمْن َكاَن َغن يًّا فَإ ْن َآَنْسُتْم م 

ُدوا َعَلْيه ْم وََكَفى فَ ْلَيْستَ ْعف ْف َوَمْن َكاَن َفق ريًا فَ ْلَيْأُكْل ب اْلَمْعُروف  فَإ َذا  َدفَ ْعُتْم إ لَْيه ْم أَْمَواهَلُْم فََأْشه 
يًبا   [5/النساء( ]5)ب اللَّه  َحس 

َا : )قال تعاىل: التوعد بالنار لمن يأكل مال اليتيم - إ نَّ الَّذ يَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما إ منَّ
 [55, 53/النساء(  ]53)ْصَلْوَن َسع ريًا يَْأُكُلوَن يف  بُطُوهن  ْم نَاًرا َوَسيَ 

ْن َشْيٍء َفَأنَّ ل لَّه  : )قال تعاىل: جعل اليتيم مصرف من مصارف الغنيمة - َا َغن ْمُتْم م  َواْعَلُموا أمنَّ
 [45/اْلنفال( ]مُخَُسُه َول لرَُّسول  َول ذ ي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساك ني  َواْبن  السَّب يل  

ْن أَْهل  اْلُقَرى : )قال تعاىل: اليتامى مصرفا من مصارف الفيءجعل  - َما أَفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسول ه  م 
 [2/احلشر( ]فَل لَّه  َول لرَُّسول  َول ذ ي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساك ني  َواْبن  السَّب يل  

ر  َوَلك نَّ : )قال تعاىل: الحث على التصدق على اليتيم - َّ َمْن َآَمَن ب اللَّه  َواْليَ ْوم  اَْلَخ  اْلرب 
اْبَن السَّب يل  َواْلَماَلئ َكة  َواْلك َتاب  َوالنَّب يينَي َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبيه  َذو ي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساك نَي وَ 

 [522/البقرة( ]َوالسَّائ ل نَي َويف  الريقَاب  
ْن َخرْيٍ : )قال تعاىل: فاق على اليتيمالحث على اإلن - َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُ ْنف ُقوَن ُقْل َما أَنْ َفْقُتْم م 

 [756/البقرة( ]فَل ْلَوال َدْين  َواْْلَقْ َرب نَي َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساك ني  َواْبن  السَّب يل  



ا َحَضَر اْلق ْسَمَة أُوُلو َوإ ذَ : )قال تعاىل :الحث على إعطائهم رزقا إذا حضروا قسمة الميراث -
ْنُه َوُقوُلوا هَلُْم قَ ْواًل َمْعُروفًا  [3, 8/النساء] (اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساك نُي فَاْرزُُقوُهْم م 

َواْعُبُدوا اللََّه َواَل ُتْشر ُكوا ب ه  َشْيًئا : )قال تعاىل : األمر باإلحسان إلى اليتيم وقرن ذلك بالتوحيد -
 [05/النساء( ]...ْلَوال َدْين  إ ْحَسانًا َوب ذ ي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساك ني  َوب ا

َي :)قال تعاىل: مال اليتيم إال بالحسنى ابر تقاالالتحذير من  - َواَل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيت يم  إ الَّ ب الَّيت  ه 
ُلَغ َأُشدَّهُ   [567/اْلنعام( ]َأْحَسُن َحىتَّ يَ ب ْ

ريًا : )قال تعاىل: على إطعام اليتيمالحث  - ( 8)َويُْطع ُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبيه  م ْسك يًنا َويَت يًما َوَأس 
 [8/اإلنسان]

َكالَّ َبْل اَل ُتْكر ُموَن : )قال تعاىل خماطبا املشركني: عدم إكرام اليتيم من صفات المشركين -
 [52/الفجر( ]52)اْلَيت يَم 

أَْو ( 50)َفكُّ َرقَ َبٍة ( 57)َوَما أَْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة : )قال تعاىل: طعام اليتيمتجاوز العقبة يكون بإ -
 [56-57/البلد( ]56)يَت يًما َذا َمْقَربٍَة ( 54)إ ْطَعاٌم يف  يَ ْوٍم ذ ي َمْسَغَبٍة 

 [3-5/الضحى( ]3)َفَأمَّا اْلَيت يَم َفاَل تَ ْقَهْر : )قال تعاىل: النهي عن قهر اليتيم -
ين  :)قال تعاىل: اليتيم من صفاة من يكذب بالدين رجز  - ُب ب الدي َفَذل َك ( 5)أََرأَْيَت الَّذ ي يَُكذي

 [7, 5/املاعون( ]7)الَّذ ي َيدُعُّ اْلَيت يَم 

 :من مظاهر االعتناء باليتيم في األحاديث الشريفة: ثانيا

في اْلمع بني الصحيحني ف: في الجنةوآله وسلم كافل اليتيم رفق الحبيب صلى اهلل عليه  -
أنا : عليه وآله وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل : عن سهل بن سعد قال(: )063ص/5ج)

 اه(وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا  
في مسند أيب يعلى ف: األم التي قعدت على أيتامها تجاور الحبيب عند فتح باب الجنة -

أنا أول من : عليه وآله وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل : ن أيب هريرة قالع(: )2ص/57ج)
أنا : ما لك؟ من أنت؟ فتقول: يفتح له باب الجنة إال أنه تأتي امرأة تبادرني فاقول لها

 إسناده جيد: اه قال حمققه حسني سليم أسد (امرأة قعدت على أيتام لي



في اْلمع بني الصحيحني ف: الشركأكل مال اليتيم من كبائر المهلكات وقرين  -
اجتنبوا السبع : قالوآله وسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه (: )80ص/0ج)

الشرك باهلل والسحر وقتل النفس اليت حرم اهلل إال  :قال ؟الموبقات قالوا يا رسول اهلل وما هن
 اه(...وأكل مال اليتيمباحلق وأكل الربا 

في مسند البزار ف :ه حسنة وتكفير سيئة ورفع درجةكافل اليتيم له بكل شعر  -
بينا حنن قعود عند رسول اهلل : عن عبد اهلل بن أيب أوىف رضي اهلل عنه قال(: )633ص/5ج)

بأبي أنت يا رسول اهلل, غالم يتيم وأخت له : أتاه غالم فقال, عليه وآله وسلمصلى اهلل 
فقال رسول اهلل صلى اهلل : , أطعمنا أعطاك اهلل ِما عنده حىت ترضى, قاليتيمة وأم له أرملة

نا فأتنا مبا وجدت عندهم من ما أحسن ما قلت يا غالم, انطلق إىل أهل: عليه وآله وسلم
, عليه وآله وسلم, فأتى بالل بواحدة وعشرين مترة , فوضعها يف كف رسول اهلل صلى اهلل طعام

بكفيه إىل التمر, وحنن نرى أنه يدعو للتمر بالربكة, وآله وسلم  عليه فأشار رسول اهلل صلى اهلل
يا غالم سبعا لك, وسبعا ْلمك وسبعا ْلختك, فتعشى بتمرة وتغدى بأخرى, فلما : مث قال

قام إليه معاذ بن جبل, فوضع يده وآله وسلم انصرف الغالم من عند رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 يتمك وجعلك خلفا من أبيك, فقال رسول اهلل صلى اهلل جبر اهلل: ثم قالعلى رأسه, 

يا رسول اهلل رحمة للغالم , : قد رأيت ما صنعت بالغالم يا معاذ , قال: عليه وآله وسلم
والذي نفس محمد بيده ال يلي : عند ذلكوآله وسلم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

له بكل شعرة درجة, وأعطاه بكل أحد من المسلمين يتيما فيحسن واليته إال جعل اهلل 
 اه.(شعرة حسنة, وكفر عنه بكل شعرة سيئة

عن ابن (: )047ص/4ج)مسند أيب يعلى  ففي :إلى بيته وجبت له الجنة من ضم يتيما -
من قبض يتيما بين مسلمين إلى طعامه : قالوآله وسلم عباس أن النيب صلى اهلل عليه 

 اه...(با ال يغفرنالجنة البتة إال أن يعمل ذوشرابه حتى يغنيه اهلل أوجب اهلل له 
في شعب اإلميان للبيهقي ف :القاسية لقلوبلالمسح على رأس اليتيم عالج  -

أن رجال شكى إىل : عن حممد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إىل سلمان(: )427ص/2ج)
إن : وآله وسلم قسوة قلبه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 اه(أردت أن يلني قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعمه



عن أيب هريرة (: )5750ص/7ج)في سنن ابن ماجه ف: خير البيوت بيت يحسن فيه لليتيم -
خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن : )قالوآله وسلم عن النيب صلى اهلل عليه 

 اه(إليهوشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء . إليه
(: 783ص/8ج)في مسند أيب يعلى ف: الساعي على اليتيم كالمجاهد وكالصائم وكالقائم -

الساعي على اليتيم واألرملة : )عليه وآله وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل : عن عائشة قالت)
 اه(والمسكين كالمجاهد في سبيل اهلل والصائم القائم ال يفتر

 

 : المبحث الرابع

 اللقيط الطفل حق
 

وللقيط يف اإلسالم حقوق كثرية , املنبوذ أي من يتم التقاطه من أي مكان وال يعلم له أهل هو: اللقيط
ين  َوَمَوال يُكمْ : )قال تعاىل ,فمنها أنه أخ للمسلمني وموىل هلم ( فَإ ْن ملَْ تَ ْعَلُموا َآبَاَءُهْم فَإ ْخَوانُُكْم يف  الدي

 [6/اْلحزاب]

(: 430ص/5ج)قال ابن قدامة يف املغِن , ومنها أنه جيب التقاطه وضمه إىل بيت من بني املسلمني
وْلن فيه إحياء نفسه فكان واجبا  ( وتعاونوا على الرب والتقوى: )والتقاطه واجب لقول اهلل تعاىل)

باقني فإن تركه كإطعامه إذا اضطر وإجنائه من الغرق ووجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن ال
 اه (اْلماعة أمثوا كلهم إذا علموا فتكوه مع إمكان أخذه

عن أيب (: )66ص/0ج)ومنها أن النفقة واجبة عليه يف بني مال املسلمني ففي اْلمع بني الصحيحني 
ن ما من مؤمن إال وأنا أوىل به يف الدنيا واَلخرة واقرءوا إ: قالوآله وسلم هريرة عن النيب صلى اهلل عليه 

ومن ترك فأميا مؤمن مات وترك مااًل فلريثه عصبته من كانوا ( النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم )شئتم 
 اه(دينا  أو ضياعا  فليأتني فأنا مواله



أنه َوَجد منبوذا زمان عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه فجاء : وعن سنني أيب ْجيلة رجل من بِن سليم
فقال له , وجدتها ضائعة فأخذتها: ذ هذه النسمة؟ فقالما حملك على أخ: به إلى عمر فقال

عمر اذهب فهو حر ولك : قال, نعم: كذلك؟ قال: قال, يا أمير المؤمنين انه رجل صالح: عريفي
ووصله البيهقي يف سننه الكربى ( 347ص/7ج)اه رواه البخاري معلقا (والؤه وعلينا نفقته

 (735ص/5ج)

: ينفق على اللقيط من بيت المال إذا لم يوجد معه شيء(: )432ص/5ج)قال ابن قدامة يف املغِن و 
وْجلته أن اللقيط إذا , (وينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه): قال: مسألة 

 ...مل يلزم امللتقط اإلنفاق عليه يف قول عامة أهل العلم مل يوجد معه شيء

لقول عمر رضي اهلل عنه يف حديث أيب ْجيلة اذهب فهو حر ولك والؤه  وتجب نفقته في بيت المال
ويف رواية من بيت املال وْلن بيت املال وارثه وماله مصروف إليه فتكون نفقته عليه كقرابته  ,وعلينا نفقته

 ومواله 

يعط فإن تعذر اإلنفاق عليه من بيت المال لكونه ال مال فيه أو كان في مكان ال إمام فيه أو لم 
 (وتعاونوا على الرب والتقوى: ) لقول اهلل تعاىل شيئا فعلى من علم حاله من المسلمين اإلنفاق عليه

وهذا فرض كفاية إذا قام  وْلن يف ترك اإلنفاق عليه هالكه وحفظه عن ذلك واجب كإنقاذه من الغرق
 اه(به قوم سقط عن الباقين فإن تركه الكل أثموا

عام وال ( مال)أي اللقيط ( فإن مل يعرف له(: )475ص/7ج)غِن احملتاج وقال اخلطيب الشربيِن يف م
كما صرح به يف الروضة   من سهم المصالح بال رجوع( فاألظهر أنه ينفق عليه من بيت المال)خاص 

ْلن عمر رضي اهلل تعاىل عنه استشار الصحابة رضي اهلل عنهم يف ذلك فأْجعوا على أهنا يف بيت املال 
 ...بالغ املعسر بل أوىلعلى الوقياسا 

يف بيت املال شيء أو كان ومث ما هو أهم من ذلك كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك أو ( فإن مل يكن) 
اقترض له اإلمام من المسلمين في ذمة اللقيط كالمضطر إلى الطعام فإن تعذر حالت الظلمة دونه 

لهم الرجوع بما أنفقوا على بالقاف بخطه حتى يثبت ( قام المسلمون بكفايته قرضا)اإلقتراض 
 ... اللقيط ويقسطها اإلمام على األغنياء منهم



وإن حصل له مال مع بيت املال معا  وإن حصل في بيت المال شيء قبل بلوغه ويساره قضي منه
فمن ماله وسواء فيما ذكر اللقيط احملكوم بإسالمه أم بكفره على اْلصح وإن صحح يف الكفاية خالفه 

ألنه محتاج عاجز وإن قام بها بعضهم ( نفقة)يقوم المسلمون بكفايته ( وفي قول), تبعا للماوردي
 اه (اندفع الحرج عن الباقين

 

 :المبحث الخامس

 اإليصاءحق الطفل في 
 

إذا أحس املرء بدنو أجله وله أطفال فإنه جيب عليه أن يوصي هبم إىل من يرعى شؤهنم وينظر يف 
يسن اإليصاء بالنظر في أمر )(: 20ص/0ج)قال اخلطيب الشربيِن يف مغِن احملتاج , مصاحلهم
وإن كان القياس منعه  ونحوهم كالمجانين ومن بلغ سفيها باإلجماع واتباعا للسلف( األطفال

 :النقطاع سلطنة املوصي وواليته باملوت لكن قام الدليل على جوازه

ل أوصى إىل الزبري سبعة من الصحابة منهم عثمان فروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قا -
 واملقداد وعبد الرَحن بن عوف فكان حيفظ أمواهلم وينفق عليهم من ماله ومل يعرف هلم خمالف

وروى البيهقي بإسناد حسن أن ابن مسعود قد أوصى فكتب وصييت إىل اهلل تعاىل وإىل الزبري   -
  ,وابنه عبد اهلل

جب على اآلباء الوصية في أمر األطفال إذا لم يكن لهم جد بل قال األذرعي يظهر أنه ي -
إذا وجده وغلب على ظنه أنه إن ترك الوصية استوىل على  أهل للوالية إلى ثقة كاف وجيه

 اه(ماله خائن من قاض أو غريه من الظلمة إذ قد جيب عليه حفظ مال ولده عن الضياع

وغ والعقل واحلرية والعدالة وحسن التصرف منها البل, ويشتط فيمن يوصى إليه باْلطفال شروط
 ( 20ص/0ج)انظر مثال هذه الشروط يف مغِن احملتاج للخطيب الشربيِن , واإلسالم



من النساء عند ( وأم األطفال أولى من غيرها(: )20ص/0ج)قال اخلطيب الشربيِن يف مغِن احملتاج و 
خري فإنه يرى أهنا تلي بعد اْلب وخروجا من خالف اإلصط اجتماع الشروط السابقة لوفور شفقتها

, وكذا أوىل من الرجال أيضا ملا ذكر إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية واالستباح وحنومها وإال فال, واْلد
 اه (قال اْلذرعي وكم من حمب مشفق ال يقدر على حتصيل اْلرباح واملصاحل التامة ملن يلي أمره

 

 :المبحث السادس

 العالج والكسوةوالسكنى و  النفقة
 

بل , النفقة اليت تشمل الطعام والشراب واللباس والعالج والسكن وحنو ذلك واجبة على الوالد ْلطفاله
يف اْلمع بني , إن النفقة على البهائم واحليوانات اليت حتت يد املرء واجبة فكيف على اْلطفال

دخلت امرأة : قالوآله وسلم  عن أيب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه(: )53ص/0ج)الصحيحني 
 اه(النار في هرة ربطتها فال هي أطعمتها وال هي أرسلتها تأكل من خشاش األرض حتى ماتت

في اْلمع بني الصحيحني ف ,وقد اعتربت الشريعة اإلسالمية النفقة على العيال من أفضل أنواع النفقات
أفضل دينار ينفقه الرجل : وآله وسلمعليه قال رسول اهلل صلى اهلل  :عن ثوبان قال(: )033ص/0ج)

مث  وبدأ بالعيال: قال أبو قالبة. ديناٌر ينفقه على عياله وديناٌر ينفقه الرجل على دابته في سبيل اهلل
وأي رجل أعظم أجرا  من رجل  ينفق على عيال  صغار  يعفهم أو ينفعهم اهلل به  :قال أبو قالبة

 اه(ويغنيهم

مسعت رسول : عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه قالرء كفاية يف اإلمث فاعتربت تضييع من يعوهلم املو 
( من يقوت: )اه ويف رواية(كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول: )يقولوآله وسلم اهلل صلى اهلل عليه 

وصححه وقال احلافظ ( 8675) واحلاكم برقم( 5565)أَحد برقم و ( 5534)رواه أبو داود برقم 
 على شرط البخاري ومسلم : خيصالذهيب يف التل



ويجبر الرجل على : قال: مسألة: فصل حكم نفقة اْلقارب(: )762ص/3ج)قال ابن قدامة يف املغِن 
األصل في وجوب نفقة و  .نفقة والديه وولده الذكور واإلناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم

 :الوالدين والمولدين الكتاب والسنة واإلجماع

أوجب أجر رضاع الولد على ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن: )الكتاب فقول اهلل تعاىل أما  -
وقضى ربك : )وقال سبحانه ( وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف: )أبيه وقال سبحانه 

 ومن اإلحسان اإلنفاق عليهما عند حاجتهما( أن ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا
( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: )هلندوآله وسلم النيب صلى اهلل عليه  ومن السنة قول -

إن أطيب ما أكل الرجل : )قال وآله وسلم متفق عليه  وروت عائشة أن النيب صلى اهلل عليه 
 رواه أبو داود( من كسبه وإن ولده من كسبه

على أن على  أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: وأما اإلْجاع فحكى ابن املنذر قال -
وْلن ولد اإلنسان بعضه وهو بعض والده فكما  المرء نفقة أوالده األطفال الذين ال مال لهم

إذا ثبت هذا فإن اْلم جتب , جيب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله
 اه(نفقتها وجيب عليها أن تنفق على ولدها إذا مل يكن له أب

( نفقة الوالد)أي الشخص ذكرا كان أو غيره ( يلزمه(: )445ص/0ج)تاج وقال الشربيِن يف مغِن احمل
فإن : )قال تعاىل... من ذكر أو أنثى( وإن سفل)الحر ( والولد)من ذكر أو أنثى ( وإن عال)الحر 

قوله صلى اهلل لإذ إجياب اْلجرة إلرضاع اْلوالد يقتضي إجياب مؤنتهم و ( أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
واألحفاد ملحقون  ,رواه الشيخان (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف): هلندوآله وسلم عليه 

وإن اختلف )وال يضر فيما ذكر اختالف الدين كما قال ... باألوالد إن لم يتناولهم إطالق ما تقدم
فيجب على المسلم منهما نفقة الكافر المعصوم وعكسه لعموم األدلة ولوجود الموجب ( دينهما

 اه(عضيةوهو الب

و في معنى القوت سائر الواجبات من مسكن وملبس فلو (: )442ص/0ج)ويف مغِن احملتاج أيضا 
من عقار وغريه ( ما يباع في الدين)أي نفقة القريب ( ويباع فيها... )عبر بدله بالحاجة كان أولى

 (ا في األصحكسبه)إذا لم يكن له مال ( ويلزم كسوبا) ...ْلن نفقة القريب مقدمة على وفاء الدين



إذا وجد مباحا يليق به خلرب كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت وْلن القدرة بالكسب كالقدرة باملال 
 اه(وهلذا حيرم عليه الزكاة وكما يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذا بعضه

 

 : المبحث السابع

 اإلرثالطفل في حق 
 

املرياث إمنا هو ْلهل القتال الذين جينون الغنائم كان أهل اْلاهلية ال يورثون اْلطفال ْلهنم يرون أن 
وخيوضون املعارك فجاء اإلسالم وأعطى املرياث لألوالد ْجيعا صغارا وكبارا ذكورا وإناثا  وجيلبون السيب
ْثُل َحظي اْْلُنْ ثَ يَ نْي  فَإ ْن ُكنَّ ن سَ : )قال اهلل تعاىل يُكُم اللَُّه يف  أَْواَلد ُكْم ل لذََّكر  م  اًء فَ ْوَق اثْ َنتَ نْي  فَ َلُهنَّ ثُ ُلثَا يُوص 

ُهَما السُُّدُس ِم َّا تَ َرَك إ ْن كَ  ن ْ ٍد م  َبَ َوْيه  ل ُكلي َواح  َدًة فَ َلَها النيْصُف َوْل  اَن َلُه َوَلٌد فَإ ْن ملَْ َما تَ َرَك َوإ ْن َكاَنْت َواح 
ُميه  الث ُُّلثُ  َا َأْو َدْيٍن  َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَور ثَُه أَبَ َواُه َفأل  يٍَّة يُوص ي هب  ُميه  السُُّدُس م ْن بَ ْعد  َوص  فَإ ْن َكاَن َلُه إ ْخَوٌة َفأل 

( 55)ا َحك يًما َآبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفًعا َفر يَضًة م َن اللَّه  إ نَّ اللََّه َكاَن َعل يمً 
 [55/النساء]

على -رص الشريعة اإلسالمية على توريث اْلطفال أنه إذا كان هناك َحل فإن نصيبه حيفظ ومن ح
وإذا خرج  ,املولود دون ما حفظ له فريجع الباقي على بقية الورثةنصيب حىت يلد فإن كان  -أعلى تقدير

عن أىب هريرة عن النىب (: )82ص/0ج)في سنن أىب داود ف ,استحق املرياث اْلنني حيا ولو للحظة فقد
وإذا ولد ميتا رجع ما حفظ من نصيبه على  اه(إذا استهل المولود ورث: قالوآله وسلم صلى اهلل عليه 

 بقية الورثة

 



 : المبحث الثامن

 عدم إقامة الحدود على الطفل
 

فال تقام احلدود على الصيب ْلنه غري ال خالف بني أهل العلم يف أن من شروط إقامة احلدود البلوغ 
عن أيب إدريس أخربِّن غري واحد من أصحاب رسول اهلل (: )782ص/2ج)في املعجم الكبري مكلف ف

: قالوآله وسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه : منهم شداد بن أوس وثوبان وآله وسلم صلى اهلل عليه 
م حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيق وعن وعن النائ رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر

 رجاله ثقات(: 5/765)اه وقال اهليثمى (املعتوه اهلالك

وشرط إجياب حد الزنا رْجا كان أو جلدا يف الفاعل أو (: )545ص/4ج)وقال الشربيِن يف مغِن احملتاج 
ما وليهما مبا وجمنون الرتفاع القلم عنهما ولكن يؤدهب فال حد على صبي( التكليف ) املفعول به 

حكى الروياِّن فيه وجهني ويظهر أنه ال  ؟ولو زىن وعنده أنه غري بالغ فبان بالغا هل حيد أو ال, يزجرمها
 اه(حد عليه

شرط حد )وللقاذف شروط ذكرها املصنف بقوله (: )566ص/4ج)وقال الشربيِن يف مغِن احملتاج 
وجمنون لرفع القلم عنهما وعدم  صبيفال حد على ( تكليفال)أي احملدود بسبب القذف ( القاذف

 اه(حصول اإليذاء بقذفهما

 

 : المبحث التاسع

 ليس على الطفل قصاص في القتل والجنايات
 

قال الشربيِن يف مغِن , إذا قتل الصيب عمدا أو جىن على غريه عمدا على اْلعضاء فإنه ال قصاص عليه
وقال يف مغِن احملتاج  اه(يفهوال قصاص على الصبي بحال لعدم تكل(: )53ص/4ج)احملتاج 



وجمنون  فال قصاص على صبي( بلوغ وعقل)تكليف وهو ( في القاتل)يشترط ( و)(: 56ص/4ج)
 اه(ةرفع القلم عن ثالث :خلرب

قال الشربيِن يف مغِن احملتاج , على مذهب الشافعية ولكن تلزم العاقلة الدية وتلزم الصيب الكفارة
وإن كان القاتل صبيا أو )الكفارة تكليف بل تجب وال يشترط في وجوب (: )532ص/4ج)

ْلن الكفارة من باب الضمان فتجب يف ماهلما فيعتق الويل عنهما من ماهلما وال يصوم عنهما  (مجنونا
 اه(فإن صام الصيب املميز أجزأه, حبال

ا قال علماؤن(: )53ص/72ج)ففي املبسوط للسرخسي , وال تلزم الصيب الكفارة على مذهب احلنفية
الكفارة وحرمان الميراث ال يثبت في حق الصبي والمجنون بالقتل ألنه جزاء قتل : رَحهم اهلل

وعند الشافعي يثبت , محظور وفعل الصبي ال يوصف بذلك فالخطأ شرعا يبنى على الخطاب
 اه(الكفارة وحرمان املرياث يف حقهما كما تثبت الدية

 

 : المبحث العاشر

 زواج الطفل والطفلةحكم 
 

 :على أقوال اختلف أهل العلم يف حكم تزويج الصغرية والصغرية

أنه ال جيوز تزويج الصغري والصغرية حىت يبلغا وهو مذهب ابن شربمة وعثمان البييت وأبو  :القول األول
يقول بن شبرمة وأبو بكر األصم رحمهم (: )082ص/4ج)قال السرخسي يف املبسوط  ,بكر اْلصم

  :الصغير والصغيرة حتى يبلغا إنه ال يزوج: اهلل تعالى

فلو جاز التزويج قبل البلوغ مل يكن هلذا [ 5: النساء]{َحىتَّ إ َذا بَ َلُغوا النيَكاحَ }: لقوله تعاىل -
 فائدة



حىت أن فيما ال تتحقق فيه احلاجة ال ى عليه وألن ثبوت الوالية على الصغيرة لحاجة المولّ  -
ى النكاح ألن مقصود النكاح طبعا هو قضاء وال حاجة بهما إل تثبت الوالية كالتربعات

  الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما
فال يكون ْلحد أن يلزمهما ذلك إذ  ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ -

 اه (ال والية ْلحد عليهما بعد البلوغ

يجوز للحاكم بل جيب عليه ف ويرى الشوكاني أن تزويج الصغيرة لغير مصلحة غير منعقد في األصل
 (7/738)وبل الغمام انظر اه (التفرقة بني الصغرية ومن تزوجها

ال : قالوآله وسلم حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :ومما استدلوا به أيضا
أن : يا رسول اهلل وكيف إذهنا؟ قال: قالوا, تنكح األيم حتى تستأمر وال تنكح البكر حتى تستأذن

ووجه الداللة هو أنه نهى أن تنكح البكر حتى ( 56ص/0ج)اه اْلمع بني الصحيحني (تسكت
احتج بعض (: )532ص/3ج)قال ابن حجر فتح الباري , وال عبرة بإذن الصغير والصغيرة, تستأذن

فيه إشارة  :قلنا ,الصغيرة ال تستأمر :يلفإن ق :قال ,الشافعية حبديث ال تنكح اليتيمة حىت تستأمر
 :قلنا ,ال تكون بعد البلوغ يتيمة :فإن قيل ,إلى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهال لالستئمار

 اه(التقدير ال تنكح اليتيمة حىت تبلغ فتستأمر

عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه (: )540ص/6ج)ما يف سنن النسائي الكربى  :ومما استدلوا به أيضا
فخطب  ,إنها صغيرة: وآله وسلمخطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال

وروه احلاكم يف املستدرك وقال ( 033ص/56ج)اه وصححه ابن حبان (علي فزوجها منه
على : وقال الذهيب يف التلخيص ,ط الشيخني ومل خيرجاههذا حديث صحيح على شر (: 585ص/7ج)

فاعتذر النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم عن تزويج فاطمة من أيب بكر وعمر , شرط البخاري ومسلم
 لصغرها رضي اهلل عنها

وقد كان عمر السيدة فاطمة رضي اهلل عنها حني تزوجها سدينا علي رضي اهلل عنه قريبا من سبع عشرة 
تزوج علي (: )77ص/8ج)ل هبا وعمرها مثان عشرة سنة ففي الطبقات الكربى البن سعد سنة ودخ

بعد مقدم النيب صلى اهلل  في رجبوآله وسلم بن أبي طالب فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه 



وبنى بها مرجعه من بدر وفاطمة يوم بنى بها علي بنت ثماني املدينة خبمسة أشهر وآله وسلم عليه 
 اه(نةعشر س

أنه يستحب أال يزوج الصغري والصغرية حىت يبلغا وهو مذهب الشافعية قال الشربيِن يف  :القول الثاني
ويف شرح النووي على مسلم  اه(يسن أن ال يزوج الصغيرة حتى تبلغ(: )543ص/0ج)مغِن احملتاج 

يستحب أن ال يزوج األب والجد البكر حتى  :وأعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا(: )735ص/3ج)
وهذا الذي قالوه ال خيالف حديث عائشة الن  ,تبلغ ويستأذنها لئال يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة

مرادهم أنه ال يزوجها قبل البلوغ اذا مل تكن مصلحة ظاهرة خياف فوهتا بالتأخري كحديث عائشة 
 اه(صلحة ولده فال يفوهتا واهلل أعلمفيستحب حتصيل ذلك الزوج ْلن اْلب مأمور مب

أنه جيوز تزويج الصغري والصغرية قبل البلوغ بشرط أال توطأ الصغرية حىت تكون صاحلة  :القول الثالث
قال ابن حجر يف فتح الباري  (مل حيضن والالئي: )واستدلوا على ذلك بقوله تعاىلللوطئ 

فجعل عدهتا ثالثة اشهر قبل البلوغ أي فدل ( والالئي مل حيضن: )لقول اهلل تعاىل(: )533ص/3ج)
لكن ليس في اآلية تخصيص ذلك بالوالد وال على أن نكاحها قبل البلوغ جائز وهو استنباط حسن 

بالبكر ويمكن أن يقال األصل في االبضاع التحريم اال ما دل عليه الدليل وقد ورد حديث عائشة 
 اه(عداه على األصلفي تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما 

قال ابن حجر يف فتح الباري , واستدلوا أيضا حبديث زواج عائشة رضي اهلل عنها وهي بنت ست سنني
قال . ويؤخذ من احلديث أن اْلب يزوج البكر الصغرية بغري استئذاهنا :قال ابن بطال(: )574ص/3ج)

يحتمل أن يكون ذلك كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره وليس بواضح الداللة بل : ابن حجر قلت
 اه(قبل ورود األمر باستئذان البكر وهو الظاهر فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة

ومن املعلوم أن حكم احلاكم واختيار ويل اْلمر يرفع اخلالف فيما يتعلق باملسائل املختلف فيها بني أهل 
الحاكم في مسائل االجتهاد  اعلم أن حكم: )قال اإلمام القرايف, كما هو مقرر عند أهل العلم, العلم

وتتغري فتياه بعد احلكم عما كانت عليه , يرفع الخالف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم
فللحاكم أن خيتار القول  (7/530)اه كتاب الفروق للقرايف (القول الصحيح من مذاهب العلماء على

 لذلكالذي يرى املنع من تزويج الصغري وعلى اْلمة أن تسمع وتطيع 



, شرعية معتربة قد نص العلماء على أن لويل اْلمر تقييد املباح, إذا كان يف ذلك مصلحةمع ذلك فو 
لدفع ضرر أو ْللب مصلحة شرعية بناء على دراسة من  فإذا رأى ويل اْلمر أن مينع من تزويج الصغار

استثناء من ذلك  ولكن جيب أن يكون هناك, أهل االختصاص فإن له ذلك وعلى اْلمة السمع والطاعة
رضوخا  واملهم هو أال يكون تصرف احلاكم, يف حالة ما إذا كانت املصلحة يف تزويج الصغري والصغرية

 والصالح لرغبات وإمالءات من ال يريد باْلمة اخلري

 

 : الحادي عشرالمبحث 

 عدم تجنيد األطفال وإشراكهم في الحروب
 

, حفاظا على سالمة اْلطفال فإن اإلسالم ال يسمح مبشاركة اْلطفال يف احلروب إال بعد سن البلوغ
كثريا من أطفال الصحابة ومل يقبلهم للمشاركة يف القتال إال بعد وآله وسلم  وقد رد النيب صلى اهلل عليه 

لنبي صلى عرضت على ا :عن ابن عمر قال(: )568ص/7ج)في اْلمع بني الصحيحني ف, بلوغهم
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه عام الخندق وأنا وآله وسلم اهلل عليه 

 اه(ابن خمس عشرة فأجازني

يوم بدر وأنا ابن ثالث عشرة فردنى ثم وآله وسلم عرضت على النبى صلى اهلل عليه : )ويف رواية
عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس  عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشر سنة فردنى ثم

 (.05/36)وابن عساكر ( 4/540)رواها ابن سعد ( عشرة سنة فأجازنى

يوم ُأُحد وآله وسلم عرضت على النبي صلى اهلل عليه : قال عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنهو 
الع ظام, وإ نه كان  يا رسول اهلل إنه َعْبلُ : , فجعل أيب يأخذ بيدي, فيقولوأنا ابن ثالث عشرة سنة

رُدَّه, : يصع ُد فيَّ َبَصَرُه وُيَصّوبُه, ثم قالوآله وسلم فجعل النبي صلى اهلل عليه أي قصري,  ُموَدنا
َسْعُد »: حني أقبل من ُأُحد, فنظر إ يلَّ فقالوآله وسلم , فخرجنا نتلقى رسول اهلل صلى اهلل عليه دَّنيفَ رَ 

وكان قتل يومئذ «  يف أبيكآجرك اهلل»: فدنوت فقبَّلُت ركبَته, فقال نعم بأيب وأمي: قلت« بُن مالك ؟



اإلصابة و  (3/83)وطبقات ابن سعد ( 5/053)واحللية  (4/44)انظر تاريخ البخاري الكبري  اه(شهيدا
(0/28 ) 

مسلم أو مرتد كما قاله  واجب إال على( وال جهاد(: )755ص/4ج)وقال الشربيِن يف مغِن احملتاج 
عاقل ذكر مستطيع له حر ولو سكران واجدا هبة القتال فال جيب على كافر ولو ذميا  بالغ ,الزركشي

ليس : )لعدم تكليفهما ولقوله تعاىل (على صبي ومجنون)وال ْلنه يبذل اْلزية ليذب عنه ال ليدب عنا 
صلى اهلل  وقيل اجملانني لضعف عقوهلم وْلن النيب قيل هم الصبيان لضعف أبدانهماَلية ( على الضعفاء

 اه(رد ْجاعة استصغرهموآله وسلم عليه 

سبعة عشر وآله وسلم رد النبي صلى اهلل عليه : قال الشافعي(: )555ص/7ج)وقال يف مغِن احملتاج 
من الصحابة وهم أبناء أربعة عشر ألنه لم يرهم بلغوا ثم عرضوا عليه وهم أبناء خمسة عشر 

 اه(وابن عمرفأجازهم منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج 

 

 : المبحث الثاني عشر

 للطفل الحقوق المالية
 

حق ومنه حق التملك الطفل يف الشريعة اإلسالمية يتمتع بكل احلقوق املالية اليت يتمتع هبا الكبار ك 
وإمنا يتصرف له , داغري أنه ال يتصرف يف ماله حىت يبلغ راش, والوصية له اهلبةالوقف و حق ومنه  اإلرث

وجيب  ,من الضياع ْلنه ال حيسن التصرف بنفسه لصغره لهواوذلك حرصا على سالمة أم وليه أو وصيه
وفق املصلحة وخيتربه يف تصرفاته املالية فإذا بلغ راشد سلم إليه  فيه على من يلي مال الصيب أن يتصرف

ْم أَْمَواهلَُ : )قال اهلل تعاىل ,ماله ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا إ لَْيه  ن ْ ْم َوابْ تَ ُلوا اْلَيَتاَمى َحىتَّ إ َذا بَ َلُغوا النيَكاَح فَإ ْن َآَنْسُتْم م 
َفق ريًا فَ ْلَيْأُكْل ب اْلَمْعُروف  فَإ َذا َواَل تَْأُكُلوَها إ ْسرَافًا َوب َدارًا َأْن َيْكبَ ُروا َوَمْن َكاَن َغن يًّا فَ ْلَيْستَ ْعف ْف َوَمْن َكاَن 

يًبا   [5/النساء( ]5)َدفَ ْعُتْم إ لَْيه ْم أَْمَواهَلُْم فََأْشه ُدوا َعَلْيه ْم وََكَفى ب اللَّه  َحس 



وابتلوا : )في الِدين والمال لقوله تعالى( ويختبر رشد الصبي(: )553ص/7ج)قال مغِن احملتاج 
ما يف الدين فبمشاهدة حاله يف العبادات وجتنب احملظورات وتوقي الشبهات أ ,أي اختبروهم( اليتامى

 وإمنا عرب بالصيب وإن كانت اْلنثى كذلك ْلنه يذكر املرأة بعد , وخمالطة أهل اخلري

على  (المراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء)اختالف ( يختلف ب)أما في المال فإنه ( و) 
وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله ( ملماكسة فيهماوا)اخلالف اَليت فيهما 

أي إعطاؤهم اْلجرة وهم الذين  (ولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها)يختبر ( و) ...املشتي
 (هالمحترف بما يتعلق بحرفت)يختبر ( و), استؤجروا على القيام مبصاحل الزرع كاحلرث واحلصد واحلفظ

 اه(أي حرفة أبيه وأقاربه كما قاله يف الكايف فيخترب ولد اخلياط مثال بتقدير اْلجرة

وال )(: 527ص/7ج)قال الشربيِن يف مغِن احملتاج مالية أو غريها  يب باحلقوقالص ال يقبل إقراركما أنه 
قبل الحجر )في معاملة أسند وجوبه إلى ما ( بدين)بالنكاح كما ال يصح نشؤه وال ( يصح إقراره

أو  (وكذا بإتالف المال)كالصبي وال يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر ( بعده)إلى ما ( أو
والثاِّن يقبل ْلنه إذا باشر اإلتالف يضمن فإذا أقر به , كدين املعاملة( يف اْلظهر)جناية توجب املال 

 اه(قبل ورد بأن الصيب يضمن بإتالفه وال يقبل إقراره به جزما

وهو املكلف الذي ال حجر ( ويصح اإلقرار من مطلق التصرف(: )708ص/7ج)ال يف مغِن احملتاج وق
إقرار الصبي ) على هذا ( و), عليه ويعترب فيه أيضا االختيار وأن ال يكذبه احلس وال الشرع كما سيأيت

متناع ال( الغ)والمغمى عليه ومن زال عقله بعذر كشرب دواء وإكراه على شرب خمر ( والمجنون
 اه(تصرفهم

قال الشربيِن يف مغِن احملتاج  ,ر وليهضُ أن حيَ  من وال تقبل أيضا الدعوى على الصيب بل ال بد
أي املدعى عليه يف كونه ( مثله)مدعى عليه ( على)وخامسها أن تكون الدعوى (: )553ص/4ج)

مالي ادعى فال تصح الدعوى على صبي ومجنون بل أن توجه على الصبي أو المجنون حق مكلفا 
 اه(مستحقه على وليهما فإن لم يكن ولي حاضر فالدعوى عليهما كالدعوى على الغائب

  



 :الفصل الخامس

 :في أمور أيدلوجية متعلقة بالطفل

 :المبحث األول

 القلم مرفوع عن الطفل حتى يبلغ فال تكتب السيئات
 

القلم عن ثالثة عن النائم حتى رفع : )عليه وآله وسلمعن علي رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل 
والتمذى ( 4/545)اه رواه أبو داود (يستيقظ وعن الصبى حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل

وعندما نقول , (5/563)وابن ماجه ( 4/074)والنسائى ىف الكربى , حسن غريب: وقال( 4/07)
احلسنات وهذه من فضل اهلل القلم مرفوع عن الطفل فمعناه أنه ال تكتب عليه السيئات ولكن تكتب له 

 .عليه

 

 :المبحث الثاني

 عدم التكليف بالعبادات قبل البلوغ
 

الطفل ليس مكلفا بالعبادات البدنية كالصالة والصوم أو البدنية املالية كاحلج ولكنه مكلف بالعبادات 
فل إذا بلغ سن  ولكن على ويل أمر الط, املالية كالزكاة ْلهنا حق مفروض يف املال بغض النظر عن مالكه

شرط (: )405ص/5ج)قال الشربيِن يف مغِن احملتاج , التمييز أن يعلمه ويأمره مبا يطيقه من العبادات
أي الصوم ( وإطاقته)كما يف الصالة ( العقل والبلوغ)اإلسالم ولو فيما مضى و( وجوب صوم رمضان

وجمنون  وال على صبيوالصحة واإلقامة أخذا ِما سيأيت فال جيب على كافر باملعىن السابق يف الصالة 
 اه(يطيقه حسا أو شرعاومغمى عليه وسكران وال على من ال 



 

 : المبحث الثالث

 األطفال سبب لرفع الباليا
 

الطفل صفحة بيضاء ليس عليه ذنوب واهلل عز وجل يرفع عن أهل اْلرض الكثري من الباليا بسبب 
 ,اْلطفالنزل البالء بأهل اْلرض ومن هذه اْلصناف وجود أصناف ال تستحق تلك الباليا فلوالهم ل

مهال عن اهلل مهال فإنه لوال : )قالوآله وسلم هلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه عن أىب هريرة رضي اف
اه رواه البيهقى (شباب خشع وشيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا

 ( 55/782)وأبو يعلى ( 5/54)واخلطيب ( 0/046)

 

 : المبحث الرابع

 صالة الجنازة على الطفل تختلف عن الكبير
 

كان الصيب ال ذنب عليه ْلن الذنوب ال تكتب عليه فالقلم مرفوع عنه كما تقدم فإنه ال يقال يف   ملا
اخل ولكن للطفل دعاء آخر قال اإلمام النووي يف ...اللهم اغفر له وارَحه: الدعاء له يف صالة اْلنازة

اللهم ) :ان كان الميت صبيا أو صبية اقتصر على حديث(: )708ص/6ج)اجملموع شرح املهذب 
اللهم اجعله فرطا ال بويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا : وضم إليه( اغفر لحينا وميتنا إلى آخره

 اه(وشفيعا وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهما وال تفتنهما بعده وال تحرمهما اجره

 



 : المبحث الخامس

 هل يسأل الطفل في قبره
 

من ربك ما : الطفل ال يسأله امللكان منكر ونكري اْلسئلة املعروفةذهب الكثري من أهل العلم إىل أن 
السيوطى يف احلاوي للفتاوي  اإلمام قال ,دينك من نبيك؟ ْلنه غري مكلف وهذا السؤال للمكلفني

اختلف يف اْلطفال هل يفتنون يف قبورهم ويسأهلم منكر ونكري أو ال ؟ على قولني (: )555ص/7ج)
, يم يف كتاب الروح عن أصحابه احلنابلة ورأيتهما أيضًا للحنفية وللمالكيةشهريين حكامها ابن الق

 :وخيرجان من كالم أصحابنا الشافعية

أحدهما أنهم ال يسألون وبه جزم النسفي من الحنفية وهو مقتضى كالم ابن الصالح  -
 . والنووي وابن الرفعة والسبكي وصرح به الزركشي وأفتى به الحافظ ابن حجر

أهنم يسألون رويناه عن الضحاك من التابعني وجزم به من احلنفية البزازي والبيكساري والثاِّن  -
والشيخ أكمل الدين وهو مقتضى كالم ابن فورك واملتويل وابن يونس من أصحابنا ونقله الشيخ 
سعد الدين التفتازاِّن عن أيب شجاع وجزم به من املالكية القرطيب يف التذكرة والفاكهاِّن وابن 

 اه(واْلقفهسي وصححه صاحب املصباح يف علم الكالمناجي 

األنبياء وأطفال المؤمنين ليس عليهم حساب : قال النسفي يف حبر الكالم: )مث قال السيوطي
إمنا هو : , وقال النووي يف الروضة من زوائده ويف شرح املهذبوالعذاب القبر وال سؤال منكر ونكير

هذا تابع فيه ابن الصالح : , قال الزركشي يف اخلادمال يلقنأما الصبي ونحوه فيف حق امليت املكلف 
ما قاله ابن  :وقال يف موضع آخر يف اخلادم ,ال أصل لتلقينه يعني ألنه ال يفتن في قبره: فإنه قال

وقد تابعهما على ذلك ابن الرفعة يف الكفاية . الصالح والنووي مبِن على أنه ال يسأل يف قربه انتهى
وسئل الحافظ ابن حجر عن األطفال هل يسألون ؟ فأجاب بأن الذي املنهاج, والسبكي يف شرح 

 اه...(يظهر اختصاص السؤال بمن يكون مكلفا  



 

 : المبحث السادس

 ما هو مصير موتى األطفال في اآلخرة
 

ال خالف بني أهل العلم يف أن أطفال املسلمني يف اْلنة وأما أطفال غري املسلمني فقد اختلف اهل 
 :فيهم على أقوالالعلم 

ومنهم ( رفع القلم عن ثالثة: )للحديث السابق هم في الجنة ألنهم غير مكلفين: فمنهم من قال
أن النيب صلى : )ويف صحيح البخاري( وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال: )الصيب وْلن اهلل تعاىل قال

يا : قالوا . وحوله أوالد الناسرأى الخليل إبراهيم عليه السالم في الجنة : عليه وآله وسلماهلل 
ومنهم , هم يف النار: ومن أهل العلم من قال .اه(وأوالد المشركين: رسول اهلل وأوالد المشركين؟ قال

اهلل أعلم مبا كانوا سيعملون : ومنهم من قال, ميتحنون يوم القيامة: ومنهم قال, من توقف يف شأهنم
 فيجازيهم حبسب علمه فيهم

يف : يف الفتاوى البن حجر اهليتمي(: )25ص/0ج) والعبادي على حتفة احملتاج يف حواشي الشرواِّنو 
أما أطفال المسلمين ففي الجنة قطعا بل إجماعا والخالف فيه : جواب السؤال عن االطفال؟ قال

 :وأما أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال, شاذ بل غلط

( وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال: )لقوله تعاىل أنهم في الجنة وعليه المحققون: أحدها -
 ( وال تزر وازرة وزر أخرى: )وقوله

 أهنم يف النار تبعا َلبائهم ونسبه النووي لالكثرين لكنه نوزع  :الثاني -
 الوقف ويعرب عنه بأهنم حتت املشيئة  :الثالث -
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 التفاقيات والعهود والمواثيق واإلعالنات الدوليةا ذكر

 :المتعلقة بحقوق الطفل
 

ما هناك الكثري من االتفقاقيات والعهود واملواثيق واإلعالنات الدولية املتعلقة حبقوق الطفل نذكر منها 
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فقط نص عهد حقوق الطفل يف اإلسالم الصادر عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ْلنه يف امللحق نورد حنن و 
ولكن قبل إيراده نريد أن نشري إىل أن  غالب , أقرب العهود واملواثيق واالتفاقيات للشريعة اإلسالمية

منا ظهرت نتيجة ظروف معينة كانت متارس فيها أنواع من العهود واملواثيق واالتفاقيات الدولية إ
وفكر إنساِّن يعتيه النقص والقصور  وهي نتاج جمهود بشري, التجاوزات والظلم والقهر ضد اْلطفال

أما حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية فهي من عند العليم اخلبري الذي خلق اإلنسان وخلق , واخلطأ
 . من احلقوق ا يصلح له وما ال يصلحالطفل وهو أرحم به وأعلم مب

مث إن يف الشريعة اإلسالمية من القواعد واإلصول ما جيعل الباب مفتوحا للقبول باحلقوق اليت مل تذكر يف 
اَليات القرآنية واْلحاديث النبوية ومل ينص عليها علماء الشريعة على مر العصور ْلن الشريعة إمنا 

املهم هو أال  تعارض وختالف وتصادم تلك , درء املفاسد وتقليلهاجاءت لتحصيل املصاحل وتكثريها و 
وقل مثل ذلك يف اتفاقيات حقوق  ,احلقوق ما هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية من أحكام متعلقة بالطفل

 اإلنسان عموما وحنو ذلك من العهود واملواثيق واإلعالنات

ْلن  يشكرون على ذلك إهنم بل, وخبسهاال يعِن هذا هضم تلك العهود واملواثيق واالتفاقيات و 
وْلن أغلب ما جاء يف  ,كان مير هبا اْلطفال يف العامل  وْلهنا جاءت يف ظروف صعبة مقصدهم حسن

ولكن الشريعة قد , وال يتناىف مع الشريعة اإلسالمية تلك العهود واملواثيق واالتفاقيات ال إشكال فيه
املسلمني لسنا حباجة إىل كثري ِما جاء يف تلك العهود وحنن معاشر ومصلحة  سبقتهم إىل كل خري

 .إما ْلهنا ِما يتعارض مع الشريعة أو ْلهنا ِما هو موجود يف الشريعة أصال, واالتفاقيات

؛ لجدير أن يدخل الطفلفي التعامل مع , قه الساميةذِه مبادئُه الراقية وهذه أخالفديٌن ه: وبعد
لعل اهلل أن , المسلمين أن يدرسوه ويتعرفوا عليه ويتأملوا فيه ولهو جدير بغير, الناس فيه أفواجا

ذا الدين لينالوا جنة الدنيا ونحن نتمنى أن يدخل كل الناس في ه, يشرح الصدور للدخول فيه
 .(إنك ال تهدي من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء) ,وجنة اآلخرة

 آله وصحبه أْجعنيعلى م على سيدنا حممد و هذا آخر املطاف واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسال

 عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي

 صنعاء –اليمن 
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  ملحق

  عهد حقوق الطفل في اإلسالم

 الصادر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي
 

والتصديق عليه من قبل املؤمتر اإلسالمي الثاِّن والثالثون لوزراء اعتمد وفتح باب التوقيع واالنضمام 
إىل  75املوافق  م7336يونيه /حزيران 03 إىل 78اليمن, خالل الفتة من  -اخلارجية املنعقد يف صنعاء 

 ه5475ْجادي اْلول  70

السلوك للمجتمع إن الدول اْلطراف يف هذا العهد إميانا منها بأن اإلسالم بقيمه ومبادئه يشكل أمناط 
املسلم مبا يوفر له اْلمن واالستقرار, وحيقق له التقدم واالزدهار يف كنف اْلسرة اليت هي اللبنة اْلوىل يف 

 .بناء اجملتمع

وانطالقا من اْلهود اإلسالمية املعنية بقضايا الطفولة واليت سامهت يف بلورة اتفاقية حقوق الطفل لعام 
 .مم املتحدةم اليت أبرمت يف إطار اْل5383

ومراعاة ْلهداف منظمة املؤمتر اإلسالمي احملددة يف ميثاقها وقرارات قممها ومؤمتراهتا الوزارية واالتفاقية 
 .الدولية اليت أبرمتها الدول اْلعضاء هبا

وتأكيدا للمبادئ الواردة يف إعالن دكا حلقوق اإلنسان يف اإلسالم الصادر عن املؤمتر اإلسالمي الرابع 
م, وإعالن القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم الذي أقره املؤمتر 5380زراء اخلارجية يف ديسمرب عشر لو 

ويف إعالن حقوق الطفل ( م5333)س  -43/53اإلسالمي التاسع عشر لوزراء اخلارجية بالقرار رقم 
( أ .ق)ث  -55/2ورعايته يف اإلسالم الذي أقره مؤمتر القمة اإلسالمية السابع بالقرار رقم 

 (.م5334)



 .وتأكيدا للدور احلضاري التارخيي لألمة اإلسالمية, ومسامهة يف اْلهود الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
وإميانا منها بأن احلقوق اْلساسية واحلريات العامة يف اإلسالم هي جزء منه, ال ميلك أحد تعطيلها أو 

 .خرقها أو جتاهلها

 .الطفل على وجه اخلصوص إذ هو طليعة مستقبل اْلمة وصانع غدها ووعيا منها جبسامة املسؤولية جتاه
وسعيا لتطوير اْلداء اإلسالمي يف قطاع الطفولة بغية مالءمة اْلطر واَلليات ملواجهة حجم التغريات 

 .والتحوالت املتسارعة وانعكاساهتا على هذا القطاع

الواعي بأهم التحديات املتاكمة واملتوقعة وإدراكا منها بأن أوىل خطوات العمل اْلاد تبدأ باالستبصار 
اليت تواجه اْلمة وعلى رأسها اَلثار السلبية للتحوالت االقتصادية واالجتماعية, وتراجع دور اْلسرة 
وضعف مشاعر االنتماء وتفكك الروابط اْلسرية وتراجع دور القيم واملفاهيم وقصور اخلدمات الصحية 

ية, فضال عن اَلثار السلبية الناْجة عن التطور املتسارع يف العلوم والتعليمية, واستمرار ظاهرة اْلم
 .واالتصاالت وثورة املعلومات مع استمرار وجود أمناط سلبية مع التقاليد املوروثة

ْلكرب قسط من املعاناة  -باعتبارهم من الكيان اهلش يف اجملتمع  -وأخذا يف االعتبار حتمل اْلطفال 
وتلك اليت من صنع اإلنسان ِما ينجم عنه ظواهر مأساوية تتمثل يف اليتم  نتيجة للكوارث الطبيعية

والتشرد, واستغالل اْلطفال يف أعمال عسكرية أو قاسية أو خطرة أو غري مشروعة, فضال عن معاناة 
اْلطفال الالجئني واملوجودين يف السجون والرازحني حتت ظروف االحتالل, واملشردين واملفقودين نتيجة 

عات املسلحة أو اجملاعات, ِما ساهم يف ازدياد ظاهرة العنف بني اْلطفال, وزيادة أعداد املعاقني النزا
 .منهم بدنيا وذهنيا واجتماعيا

وإميانا منها بأن اْلمر يقتضي اختاذ موقف يكرس االلتزام حبقوق الطفل ويؤكد العزم على مواصلة اْلهد 
 .ض طريق اْلمةلتفعيل هذه احلقوق وتذليل العقبات اليت تعت 

وثقة منها بأن اْلمة لديها من اإلمكانات واملقومات ما يكفل هلا التغلب على الصعوبات اليت تواجهها 
مبا يتوفر لديها من قيم دينية واجتماعية سامية, متثل فيها اْلسرة والطفل مكانة ِميزة دعائمها املودة 

 .تنمية شاملة ومستدامةوالرَحة, ومن موارد بشرية هامة تتيح هلا إمكانية 



وإذ تقر حبق الطفل يف أن تتعرع شخصيته يف بيئة عائلية تسودها القيم اْلصيلة واحملبة والتفاهم مبا ميكنه 
 .من ِمارسة حقوقه دون أي متيز

ومساندة منها للخطط والربامج واملشروعات الرامية إىل النهوض بأوضاع الطفولة يف العامل اإلسالمي, مبا 
 .بلورة تشريعات أو نظم وطنية تكفل ِمارسة الطفل حلقوقه الكاملةيف ذلك 

واعتبارا لكون هذا العهد يؤكد على حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية وأحكامها مع مراعاة التشريعات 
الداخلية للدول, وكذا مراعاة حقوق أطفال اْلقليات واْلاليات غري املسلمة تأكيدا للحقوق اإلنسانية 

 .تك فيها الطفل املسلم وغري املسلماليت يش

 :اتفقت على ما يلي

 تعريف الطفل: 3المادة 

 .ْلغراض هذا العهد, يعِن الطفل كل إنسان مل يبلغ سن الرشد وفقا للقانون املطبق عليه

 المقاصد: 2المادة 

 :يهدف هذا العهد إىل حتقيق املقاصد التالية

الدعم الالزم هلا للحيلولة دون تردي أوضاعها االقتصادية أو  رعاية اْلسرة وتعزيز إمكاناهتا, وتقدمي -5
االجتماعية أو الصحية, وتأهيل الزوجني لضمان قيامهما بواجبهما يف تربية اْلطفال ومنائهم بدنيا 

 .ونفسيا وسلوكيا

تأمني طفولة سوية وآمنة وضمان تنشئة أجيال من اْلطفال املسلمني يؤمنون برهبم, ويتمسكون  -7
دهتم وخيلصون ْلوطاهنم, ويلتزمون مببادئ احلق واخلري فكرا وعمال والشعور باالنتماء إىل احلضارة بعقي

 .اإلسالمية

تعميم وتعميق االهتمام مبرحلة الطفولة واملراهقة ورعايتها رعاية كاملة, مبا ينشئ أجياال صاحلة  -0
 .جملتمعهم



ن ْلميع اْلطفال, بغض النظر عن اْلنس أو اللون تعميم التعليم اْلساسي اإللزامي والثانوي باجملا -4
أو اْلنسية أو الدين أو املولد أو أي اعتبار آخر, وتطوير التعليم من خالل االرتقاء باملناهج واملعلمني, 

 .وإتاحة فرص التدريب املهِن

 توفري الفرصة للطفل الكتشاف مواهبه وإدراك أمهيته ومكانته يف اجملتمع من خالل اْلسرة -6
 .واملؤسسات املعنية وتشجيعه للمشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع

توفري الرعاية الالزمة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة, وملن يعيشون يف أحوال صعبة ومعاْلة  -5
 .اْلسباب اليت تؤدي إىل ذلك

تنسيق مع احلكومات أو تقدمي املساعدة والدعم املمكنني لألطفال املسلمني يف ْجيع أحناء العامل بال -2
 .من خالل اَلليات الدولية

 المبادئ: 1المادة 

 :لبلوغ املقاصد الواردة يف املادة الثانية جيب

 .احتام أحكام الشريعة اإلسالمية ومراعاة التشريعات الداخلية للدول اْلعضاء -5

 .احتام أهداف ومبادئ منظمة املؤمتر اإلسالمي -7

 .ق اْلطفال, ومصاحلهم, وَحايتهم, وتنميتهمإعطاء أولوية عليا حلقو -0

 .املساواة يف الرعاية واحلقوق والواجبات بني اْلطفال -4

 .مراعاة عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ْلي دولة -6

 .مراعاة ثوابت اْلمة اإلسالمية الثقافية واحلضارية -5

 واجبات الدول: 3المادة 

 :تعمل الدول اْلطراف على ما يلي



تام احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد, واختاذ التدابري الالزمة لنفاذه, وفقا إلجراءاهتا اح -5
 .الداخلية

احتام مسؤوليات وحقوق الوالدين أو اْلوصياء أو غريهم من اْلشخاص املسؤولني عن الطفل,  -7
 .وفقا إلجراءاهتا الداخلية مبا تقتضيه مصلحة الطفل

أو التقاليد أو املمارسات اليت تتعارض مع الشريعة اإلسالمية, واحلقوق  إهناء العمل باْلعراف -0
 .والواجبات املنصوص عليها يف هذا العهد

 المساواة: 5المادة 

تكفل الدول اْلطراف تساوي ْجيع اْلطفال مبقتضى التشريع يف التمتع باحلقوق واحلريات املنصوص 
ملولد أو العرق أو الدين أو اللغة أو االنتماء السياسي, عليها يف هذا العهد, بغض النظر عن اْلنس أو ا

 .أو أي اعتبار آخر يقوم يف حق الطفل أو اْلسرة أو من ميثله شرعا أو قانونا

 الحق في الحياة: 1المادة 

للطفل احلق يف احلياة, منذ كونه جنينا يف بطن أمه, أو يف حال تعرض أمه للوفاة, وحيظر  -5
ت الضرورة اليت تقتضيها مصلحة اْلم أو اْلنني أو كليهما وله حق النسب اإلجهاض, إال يف حاال
 .والتملك واملرياث والنفقة

تكفل الدول اْلطراف مقومات بقاء الطفل ومنائه وَحايته من العنف وسوء املعاملة واالستغالل  -7
 .املعيشية والصحيةوآهلوتردي أح

 الهوية: 8المادة 

اسم حسن وتسجيله لدى اْلهات املختصة وحتديد نسبه وجنسيته  للطفل احلق منذ والدته يف -5
 .ومعرفة والديه وْجيع أقاربه وذوي رَحه وأمه من الرضاعة



حتافظ الدول اْلطراف على عناصر هوية الطفل, مبا يف ذلك امسه, جنسيته, وصلته العائلية وفقا  -7
ام اْلنسية ْلي طفل يولد على إقليمها, أو لقوانينها الداخلية, وتبذل مساعيها احلثيثة حلل مشكلة انعد

 .يولد ْلحد رعاياها خارج إقليمها

الطفل اجملهول النسب ومن يف حكمه, له احلق يف الكفالة, والرعاية دون التبِن وله احلق يف اسم  -0
 .ولقب وجنسية

 تماسك األسرة: 7المادة 

وتعمل على توفري الرعاية ْلفرادها حتمي الدول اْلطراف, اْلسرة من عوامل الضعف واالحنالل,  -5
 .واْلخذ بأسباب التماسك والتوازن بقدر اإلمكانات املتاحة

ال يفصل الطفل عن والديه على كره منهما, وال تسقط واليتهما عليه إال لضرورة قصوى وملصلحة  -7
صة ليبدي الطفل الطفل ومبسوغ شرعي, ووفقا لإلجراءات الداخلية, ورهنا بقواعد قضائية تتاح فيها الفر 

 .أو الوالدان, أحدمها أو كالمها أو من ميثله, أو أحد أعضاء اْلسرة طلباته

تراعي الدول اْلطراف يف سياستها االجتماعية مصاحل الطفل الفضلى, وإذا اقتضت فصله عن  -0
 .والديه, فال حيرم من إقامة صلة هبما

حدمها يف دولة أخرى, ما مل يكن قد مت فصله يسمح للطفل مبغادرة دولته لإلقامة مع والديه أو أ -4
عنهما وفقا للفقرة الثانية من هذه املادة, أو تعارضت املغادرة مع القيود املفروضة وفقا لإلجراءات 

 .السارية داخل الدولة

 الحريات الخاصة: 9المادة 

ْجيع اْلمور لكل طفل قادر حسب سنه ونضجه تكوين آرائه اخلاصة وحق التعبري عنها حبرية يف  -5
اليت متسه, سواء بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى مشروعة, ومبا ال يتعارض مع الشريعة وقواعد 

 .السلوك

لكل طفل احلق يف احتام حياته اخلاصة, ومع ذلك فللوالدين, ولن ميثلهما شرعا, ِمارسة إشراف  -7
ال للقيود اليت يقرها النظام, والالزمة إسالمي إنساِّن على سلوك الطفل, وال خيضع الطفل يف ذلك إ



حلماية النظام العام أو اْلمن العام أو اَلداب العامة أو الصحة العامة أو احلقوق واحلريات اْلساسية 
 .لآلخرين

 حرية التجمع: 31المادة 

نية لكل طفل احلق يف تكوين أو االنضمام ْلي جتمع مدِّن سلمي مبا يتفق مع القواعد الشرعية أو القانو 
 .والنظامية يف جمتمعه ومبا يتناسب مع عمره وال يؤثر على سلوكه وصحته وأسرته وتراثه

 التربية: 33المادة 

التبية السليمة حق للطفل, يتحمل الوالدان أو الوصي حسب اْلحوال املسؤولية عنها, وتساعدهم  -5
 .مؤسسات الدولة قدر إمكاناهتا

 :هتدف تربية الطفل إىل -7

شخصيته وقيمه الدينية واْلخالقية وشعوره باملواطنة وبالتضامن اإلسالمي واإلنساِّن وبث روح  تنمية( أ)
 .التفاهم واحلوار والتسامح والصداقة بني الشعوب

تشجيع اكتسابه املهارات والقدرات اليت يواجه هبا املواقف اْلديدة, ويتخلص هبا من التقاليد ( ب)
 .لعلمي واملوضوعيالسلبية, وينشأ هبا على التفكري ا

 التعليم والثقافة: 32المادة 

العقيدة "لكل طفل حق يف التعليم اجملاِّن اإللزامي اْلساسي, بتعليمه مبادئ التبية اإلسالمية  -5
وتوفري الوسائل الالزمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية مبا يسمح له " والشريعة, وحسب اْلحوال

 .ري املشتكة للثقافات اإلنسانيةباالنفتاح على املعاي

 :على الدول اْلطراف يف هذا العهد توفري -7

 .التعليم اْلساسي اإللزامي جمانا ْلميع اْلطفال على قدم املساواة( أ)

 .يف متناول ْجيع اْلطفال -خالل عشر سنوات  -التعليم الثانوي جمانا وتدرجييا, حبيث يكون ( ب)



 .ة قدرات كل طفل ورغبته, حسب نظام التعليم يف كل دولةالتعليم العايل مع مراعا( ج)

حق الطفل يف اللباس الذي يوافق معتقداته مع االلتزام بالشريعة اإلسالمية واَلداب العامة وما ال ( د)
 .خيدش احلياء

 .معاْلة فعالة ملشكلة اْلمية والتوقف عن التعليم والتخلف اْلساسي( ه )

 .واملوهوبني يف ْجيع مراحل التعليمرعاية املتفوقني ( و)

إنتاج ونشر كتب اْلطفال وإنشاء مكتبات هلم, واالستفادة من وسائل اإلعالم يف نشر املواد ( ز)
 .الثقافية واالجتماعية والفنية, اخلاصة بالطفل, وتشجيع ثقافته

 .ني احلالل واحلرامحق الطفل املقارب للبلوغ يف احلصول على الثقافة اْلنسية الصحيحة املميزة ب -0

ال تتعارض أحكام هذه املادة واملادة احلادية عشرة السابقة هلا, مع حرية انتساب الطفل املسلم  -4
للمؤسسات التعليمية اخلاصة شريطة احتامها ْلحكام الشريعة اإلسالمية, ومراعاة التعليم يف تلك 

 .املؤسسات للقواعد اليت تضعها الدول

 الراحة واألنشطةأوقات : 31المادة 

 .للطفل احلق يف أوقات الراحة, وِمارسة اْللعاب, واْلنشطة املشروعة املناسبة لسنه يف وقت الفراغ -5

 .للطفل احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والفنية واالجتماعية -7

ة اليت يريدها للوالدين أو املسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا, اإلشراف على ِمارسة الطفل لألنشط -0
 .وفقا هلذه املادة, ويف إطار الضوابط التبوية والدينية واْلخالقية

 المستوى المعيشي االجتماعي: 33المادة 

احلضانة والنفقة حق لكل طفل, حلفظ كيانه من اهللكة, لعدم قدرته على حفظ نفسه واإلنفاق  -5
 .عليها

 .اع من الضمان االجتماعي, وفقا لقانوهنا الوطِنتعتف الدول اْلطراف لكل طفل, باحلق يف االنتف -7



للطفل يف أسعار اخلدمات  -بقدر اإلمكان  -تلتزم الدول اْلطراف بالعمل على التخفيض  -0
 .واْلجور واإلعفاء من الرسوم والضرائب

 .لكل طفل احلق يف مستوى معيشي مالئم لنموه العقلي والنفسي والبدِّن واالجتماعي -4

اْلطراف للطفل التدابري اإللزامية إلجبار الوالدين أو املسؤول عنه شرعا أو قانونا  تضمن الدول -6
 .اإلنفاق عليه يف حدود استطاعتهم

 صحة الطفل: 35المادة 

 :للطفل احلق يف الرعاية الصحية جسديا ونفسيا, ويتحقق ذلك عن طريق

و ِمن يقوم مقامها, إذا تعذر إرضاعها كفالة رعاية اْلم, منذ بدء احلمل والرضاعة الطبيعية منها, أ  -5
 .له

حقه يف ختفيف بعض اْلحكام الشرعية والقضائية عمن ترضعه شرعا ملصلحته, وتأجيل بعض  -7
العقوبات الصادرة عليها ملصلحته, وختفيف مهام العمل للمرضعة واحلامل, وكذلك التخفيف من 

 .ساعات العمل

 .وفيات املواليد واْلطفال حقه يف التدابري الالزمة خلفض معدالت -0

ضرورة إجراء الفحوص الطبية للمقدمني على الزواج قصد التأكد من عدم وجود مسببات أمراض  -4
 .وراثية أو معدية فيها خطورة على الطفل

 .حق الطفل الذكر يف اخلتان -6

بطن أمه, إال  عدم تدخل الوالدين أو غريمها طبيا لتغيري لون أو شكل أو صفات أو جنس اْلنني يف -5
 .لضرورة طبية

تقدمي الرعاية الطبية الوقائية, ومكافحة اْلمراض, وسوء التغذية, وتوفري الرعاية الصحية الالزمة ْلمه  -2
 .ملصلحته



حق الطفل على الدولة واجملتمع, يف تقدمي املعلومات واخلدمات الطبية لألمهات, لتوعيتهن  -8
 .ومساعدهتن على حتسني صحة أطفاهلن

ضمان حق الطفل يف وقايته من املواد املخدرة واملسكرة واملواد الضارة اْلخرى, وكذا اْلمراض  -3
 .املعدية والسارية

 األطفال المعوقون وذوو االحتياجات الخاصة: 31المادة 

للطفل املعوق أو ذي االحتياجات اخلاصة احلق يف احلصول على رعاية خاصة مبا يضمن حقوقه   -5
 .يتناسب مع حالته وظروف والديه أو املسؤول عنه واإلمكانات املتاحةكاملة ومبا 

هتدف رعاية الطفل املعاق أو ذي االحتياجات اخلاصة, إىل تعليمه وتأهيله وتدريبه, وتوفري الوسائل  -7
ندماج حلركته لتمكينه من اال( اخلدمات الطبية والنفسية واالجتماعية والتبوية واملهنية والتفيهية)املالئمة 

 .يف اجملتمع, وينبغي أن تبذل له هذه اخلدمات باجملان أو برسوم زهيدة ما أمكن ذلك

 حماية الطفل: 38المادة 

 :تتخذ الدول اْلطراف التدابري الالزمة حلماية الطفل من

و االستخدام غري املشروع للمخدرات واملسكرات واملواد الضارة, أو املسامهة يف إنتاجيتها وتروجيها أ -5
 .االجتار فيها

ْجيع أشكال التعذيب أو املعاملة غري اإلنسانية أو املهينة, يف ْجيع الظروف واْلحوال, أو هتريبه أو  -7
 .خطفه أو االجتار به

 .االستغالل بكل أنواعه وخصوصا االستغالل اْلنسي -0

ية, أو املصاحل الوطنية التأثري الثقايف والفكري واإلعالمي واإلتصااليت, املخالف للشريعة اإلسالم -4
 .للدول اْلطراف

 .َحاية اْلطفال بعدم إشراكهم يف النزاعات املسلحة واحلروب -6

 عمل األطفال: 37المادة 



ال ميارس الطفل أي عمل ينطوي على خماطر أو يعطل تربيته أو تعليمه أو يكون على حساب  -5
 .صحته أو منوه البدِّن أو الروحي

ية لكل دولة, حدا أدىن لسن العمل وساعاته وشروطه, وتفرض عقوبات على تضع القوانني الداخل -7
 .املخالفني

 العدالة: 39المادة 

 .ال حيرم الطفل من حريته إال وفقا للقانون ولفتة زمنية مناسبة وحمددة -5

يعامل الطفل احملروم من حريته معاملة تتفق ومعىن الكرامة واحتام حقوق اإلنسان, وحرياته  -7
 .اْلساسية, ومراعاة احتياجات اْلشخاص الذين هم يف سنه

 :تراعي الدول اْلطراف -0

 .فصل الطفل احملروم من حريته عن البالغني يف أماكن خاصة باْلطفال اْلاحنني( أ)

إخطار الطفل فورا ومباشرة بالتهم املنسوبة إليه, حني استدعائه أو القبض عليه, مع دعوة والديه ( ب)
 .عنه أو حماميه للحضور معه أو املسؤول

تقدمي املساعدة القانونية واإلنسانية اليت حيتاجها الطفل, مبا يف ذلك االستعانة مبحام ومبتجم فوري ( ج)
 .إذا لزم اْلمر

سرعة البت يف القضية من حمكمة خاصة باْلطفال, وإمكان الطعن يف احلكم أمام حمكمة أعلى, ( د)
 .حال إدانته

 .الطفل على اإلقرار مبا نسب إليه أو اإلدالء بالشهادةعدم إجبار ( ه )

 .اعتبار العقوبة وسيلة إصالح, ورعاية لتأهيل الطفل وإعادة اندماجه يف اجملتمع( و)

 .حتديد سن أدىن, ال حياكم الطفل دونه( ز)

 .تأمني احتام احلياة اخلاصة للطفل أثناء ْجيع مراحل الدعوى( ح)



 لدين والحماية من الممارسات الضارةمسؤولية الوا: 21المادة 

 .تقع على عاتق الوالدين أو املسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا تربيته وحسن تنشئته -5

على الوالدين أو املسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا والدول اْلطراف َحاية الطفل, من املمارسات  -7
املؤثرة سلبا على رفاهيته أو كرامته أو منائه, أو تلك واْلعراف الضارة صحيا أو اجتماعيا أو ثقافيا, أو 

اليت يتتب عليها متييز بني اْلطفال على أساس اْلنس أو غري ذلك مبقتضى النظام مبا ال يتعارض مع 
 .الشريعة اإلسالمية

 األطفال الالجئون: 23المادة 

ن يف حكمهم باحلقوق على الدول اْلطراف أن تكفل بقدر اإلمكان متتع اْلطفال الالجئني أو م
 .املنصوص عليها يف هذا العهد ضمن تشريعاهتا الوطنية

 التوقيع والتصديق أو االنضمام: 22المادة 

 .يفتح باب التوقيع على هذا العهد ْلميع الدول اْلعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي -5

 .يفتح باب التصديق واالنضمام إىل هذا العهد ْلميع الدول اْلعضاء -7

 .تودع وثائق التصديق لدى اْلمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي -0

 نفاذ العهد: 21المادة 

يبدأ نفاذ هذا العهد يف اليوم الثالثني الذي يلي إيداع وثيقة التصديق العشرين لدى اْلمني العام  -5
 .ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

يوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة انضمام يبدأ نفاذ هذا العهد بالنسبة للدولة املنضمة يف ال -7
 .تلك الدولة

 آلية تنفيذ العهد: 23المادة



تتفق الدول اْلطراف يف هذا العهد على إنشاء اللجنة اإلسالمية حلقوق الطفل, وتتألف اللجنة من  -5
نظمة املؤمتر اإلسالمي ِمثلي ْجيع الدول اْلطراف يف هذا العهد, وتعقد اجتماعاهتا مبقر اْلمانة العامة مل

مرة كل سنتني, اعتبارا من تاريخ دخول هذا العهد حيز النفاذ لبحث التطور الذي مت إحرازه يف تنفيذ 
 .هذا العهد

ختضع مداوالت االجتماع الذي يكتمل نصابه حبضور ثلثي الدول اْلطراف يف العهد, للقواعد  -7
 .ر اإلسالمياإلجرائية املعمول هبا يف اجتماعات منظمة املؤمت

 التحفظ واالنسحاب والتعديل: 25المادة 

حيق للدول اْلعضاء التحفظ على بعض بنود هذا العهد أو سحب حتفظها بعد إشعار اْلمني العام 
 .ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بذلك

حيق لكل دولة عضو االنسحاب من العهد بعد إخطار اْلمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بذلك,  -7
 .ويصبح االنسحاب ساريا يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ استالم اْلمني العام هلذا اإلشعار

جيوز ْلي دولة طرف أن تتقدم بطلب تعديل هذا العهد بإخطار مكتوب لالمني العام ملنظمة املؤمتر  -0
 .ر اإلسالمياإلسالمي, وال يصبح التعديل ساريا إال مبوافقة ثلثي الدول اْلعضاء مبنظمة املؤمت

 اللغات الرسمية: 21المادة 

 .حرر هذا العهد باللغات العربية واالجنليزية والفرنسية اليت تتساوى ْجيعها يف احلجية
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